
 
 

    
      ( 032) 

 كلية الشريعة    
 قسم  الفقه     

 
ة
َّ
 يف شرح الوسيط اجلواهر البحري

 ه(727)ت  أتليف القاضي جنم الدين أيب العباس أمحد بن حممد القمويل املصري الشافعي 
 (كتاب األميان والنذور) إىل هناية  (كتاب الضحااي  ) من بداية

 وحتقيقا   دراسة  
 
 

 مقّدمة للحصول على درجة العاملية )املاجستري( رسالة علمية 
 

 إعداد الطّالب
 جريا حسن

 

 (371020526الرقم اجلامعي )
 

 إشراف
 األستاذ الدكتور ظاهر بن فخري الظاهر

 
 ه1441-1440العام اجلامعّي  
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 ب 

 
 (عربي) لرسالةاص خلم

اجلووواهر البحريووة ح شووري الوسوويي  للقاضووي جنووم الوود ين أيب عنوون ا  حث وو   
هوو(  مون بدايوة كتواب 727العباس أمحد بن حممد القمويل املصري الشافعي )املتوىف 

 الض حااي إىل هناية كتاب األميان والن ذور.
رساحٌة علميٌة مقدمٌة حنيل درجة  حعاملية ) ملاجستري(، يف  جلامعة  إلسالمية ابملدينة  ملننرة، 
يف كلية  حشريعة  قسو   حققو. ي يفودل  حث و  قي  قيوا ةدر سوة حيفتوافق يف  حققو. علو  

ووووا ععي ةقوووود  عتموووود  حثا وووو  علوووو   ملوووون ةابحرجوووون  قي  دحيوووول  فج  حنصووووقع، ملووووالش  حشي
 حريسائل  حعلمية  ملعتمد من ِقثول عموادة  حدير سوال  حعليوا ابجلامعوة  إلسوالميةي ةيف  قيوا 

 سووو ة  مليفتثوووة  -ةلوووع   صووول -لوووا   حيفتووواف  عتمووود  حثا ووو  علووو   سووو ت     ةي 
ف  سووووو ة ميفتثوووووة مت ووووو  -حلمقاسلوووووة - حنطنيوووووة سثووووواريا، ةرمووووولل نوووووا سوووووو )ة(ي  ح ا يوووووة 

طنسقثنسر ي، قسطنثنل، تركيا ةرملل نوا سوو ).(ي ةقود  سوتدعي طريقوة  حتي قيوا تقسوي  
 حريسوووواحة قي مقدمووووةق، ةقسووووم ، ة فووووارل  نيووووةق، صووووديرل  حيفتوووواف  قدمووووةق،  لووووي علوووو  

 قسم  سياهنما كاحتايل 
  حقس    ةل  قس   حدير سة، ةيشتمل عل  مث    رئيسَي ، ة ي كلق منفما مطاحشي

  ملث     ةل  در سة  ملؤحفي
  ملث    ح اين   حتعريف ابحيفتافي

 حقس   ح واين  قسو   حتي قيوا، ةيشوتمل علو   حوني،  فقوا، ة يو.  كامول كتواف  ح يو ا ، 
ةكتاف  حعقيقة، ةكتاف   طعمة، ةكتاف  حسيثا ة حريمع، ةكتاف   مياا ة حنواةر،   توت  

 ملر جع، ة حقفارل  حقنية  حالزمةي حثا    حيفتاف سنضع  ملصادر ة 
ةقد أظفر  حث و   توائج عودة منفوا  تورا  حقاضوع َّو   حوديين أ   حعثوال أ ود سون  مود 

قراثً كثري ً حلميفتثة  حققفيوة   إلسوالمية،  يفواا أ ود  -ر . هللا- حقمنيل  ملصري  حشا عع 
 صيلة حلمالشيعلماء  حنثالء  يف  ملالش  حشا عع، ةكتاس. يعترب من  ملر جع   

 َّ   حديني  -  مياا - ح ي ا  – حنسيط  – حث رية  - حيفلمال  ملقتا ية   جلن لر
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 لخص الرسالة )إجنليزي(م

Abstract 

"Aljawahir Albahriat fi Sharh al-Waseet "by Alqadi  Najm al-

Din Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Qamuli al-Masri 

al-Shafi’i (died 727 AH), from the beginning of the book of 

victims to the end of the book of oaths and vows 

Master of Jurisprudence Faculty of Sharia at the Islamic University 

of Madinah 2021 KSA 

The current study aimed at editing, studying  and reviewing this 

book, which is considered one of the most important books on fiqh 

on the Shafi'i school of thought. To achieve the goal of the research, 

the researcher relied on the descriptive and analytical method 

according to the book of guidelines for writing scientific research 

approved by the Deanship of Postgraduate Studies at the Islamic 

University. As for the methodology used in editing and reviewing 

this book, the researcher relied on two copies, namely: A copy of the 

National Library in Paris, which is the original copy, It is symbolized 

with (w). A copy of the Library of the Topkbosray Museum, in 

Istanbul, Turkey, and It is symbolized with (t). The research consists 

of an introduction, two parts, indexes and references as follows: The 

first section includes the introduction, then the study section, which 

includes two main topics. As for the first topic it deals with 

introducing the author of the book, and the second topic deals with 

introducing the book. The second section: reviewing and editing the 

book, and it includes the edited text, then the book of the victims in 

its entirety, the book of aqeeqah, the book of foods, the book of the 

race and the shooting, and the book of oaths and vows, then the 

indexes and references. The research revealed several results, 

including: Alqadi Najm al-Din Abi al-Abbas - may God have mercy 

upon him - left a great legacy for the Islamic Fiqh Library, and he 

was one of the greatest scholars in almadhhab of Shafi’i school, and 

his book is considered one of the major important references of the 

Shafi’i school of thought. 
Key words: Aljawahir Albahriat - Alqadi  Najm al-Din - oaths - 

vows 
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 الشكر والتقدير

ع  ة ملنن؛ ظوالرة ةابطنوة، ةأجولل أ د هللا تعاي أةالً ةآتر ً عل  ما أسثغ علع من  حن ق  
ةأشيفره شيفر ً يليا جبالح. ةعظوي  شوه . أاي يسيور يل  يل من عطا ه  حيت ال تُعد ةال ُ ص ، ،

قمتام لا   حعمل  ملتن ضع، ةحنال  حتن يا منو. سوث ا . ة حتيسوري ة حتسوفيل ملوا ةجودل قي  حو  
 سثيالًي

جيعوول لووا   حعموول تاحصوواً حنجفوو.  حيفوورن، مثاركوواً أ تقووع سوو. ةيَنتقووع سوو.   هسووهح. تعوواي أاي 
 ء ة حسُّوومعة، ةأاي  كوو   إلتووالا يف  حقوونل ة حعموول، ةجينثنووا  حوور ِ  خللووُا ة حعثوواُد، ةأاي يوورزق  ةق

ين قنووا حلعموول سيفتاسوو. ةسوونة  ثيوو. صوول  هللا عليوو. ةعلوو  آحوو. ةسوول ، ةأسووهح. علةجوول أاي يرزقنووا 
 طيش  ملقام ة سن  خلتامي

ةأتنجو. سون  ر  حشويفر ة حتقودير حن حووَدي  حعليولَين، ملوا سواال موون جفود ة  قوا مون عنوواء يف  
عووو  توووري  تعووواي يف  حتعلوووي   حشووورعع،  ال  وووا هللا ق يتووورسييت ةتنجيفووواا ةقدتانموووا سوووثيل 

ةأشووويفر  يوووع  ي جلووول ء، ةأطوووال سقاء وووا علووو  طاعتووو.، ةمقرنموووا ةر فموووا كموووا رسيووواين صووو ري ً 
أقرابئووووع ةأصوووودقائع ةأسوووواتاا يف سلوووودي، علوووو  رأسووووف   حشووووي  سووووعيد منسوووونري، ة حشووووي  

 ر حلتعلي  ة حرتسية  السالمية،  قظفما هللايسليماا كن قع مدير معفد  حنن 
علوو   - ململيفووة  حعرسيووة  حسووعندية– لوواه  حدةحووة  ملثاركووةةأتنجوو. سشوويفري  حوون يف  يفنمووة 

جفندلوووا ةتووودمتفا  إلسوووالَم ةأللَووو.، ةق  وووة  حقرصوووة يل يف  حتعلوووي    ووود  جامعا وووا،  وووا  
 أسهل أا حيقظفا من من سنء، ةأد م أمنفا ة ستقر رلاي

نجوو. ابحشووويفر  حووون يف جلوووامعيت  حعريقوووة  جلامعووة  إلسوووالمية ابملدينوووة  حنثنيوووة، ة حقوووائم  ةأت
 يعليفا

كليوووةَ  حشوووريعة  حووويت هنلوووُي مووون منفلفوووا  حووولالل، ةأتووو، منفوووا ة حشووويفر حلقوووائم  علووو    
   ،  ال ل  ع  تري يابحشيفر  حقائم  عل  قس   حقق. عل  ما قدمنه ةساحنه

ا، مون   سواتاة ة حولمالء، أة تنجيفو ا، أة تعليمادريست .ةأشيفر  يع من  ستقدل من
 ي  ال ل  هللا  يعا ع  تري  جلل ء

 موود  حعقيوول رئوويا  حوودكتنر عثوود هللا سوون  ةأتنجوو. سشوويفري ةتقووديري ملرشوودي  حشووي  
 معع قي أا سالي يف لاه  حرساحةي  حاي ةقفقس   حقق. 
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يف  حرسووواحة   سوووتا      مووو ةمشوووريف  حعليووول ةأتووو، سقوووائا شووويفري ةتقوووديري حشوووي ع
 حظوووالر،  حوووواي ةقوووف معووووع سيفووول أما ووووة يف  حتنجيوووو. سووون عووووارل  حووودكتنر ظووووالر سووون   ووووري 

 اول ه هللا توري  جلول ء،  ة إلرشاد ة حنصح ة حثيواا، سودةا تقصوري ةال ملول ةال سولمة ةحون ينمواي
 ة قظ. من كل سنء، ةابرا  ي. ةيف علم. ةألل. ة ر ت.ي

سوووتا   حووودكتنر عووونن سووون  يووود ا  حعموووري، ة حووودكتنر ةأشووويفر  حشوووي    حقاضووول    
أ وود سوون سووليماا  حعثيوود علوو  تق وولفما سقثوونل  ملشوواركة يف تقوونن لوواه  حرسوواحة، ةسوود تللفووا 

 ة قصفا،  ال  ا هللا ع  تري ً ةابرا  يفما ةيف علمفاي
ةأشيفر كل من دعايل ظالر  ةابطنا، ةمون يتاسعنوا يف لوا   حنقوي عون سعود،  اول  هللا  

  منف  ع  تري  جلل ءيكال
تتاماً أقنل  من طثيعة  حثشر  حنق، ة خلطه، ة حيفمال   سوث ا . ال شوري  حو.،  موا  

سووهل أا تعوواي أكوواا موون صوون فق  موون هللا، ةمووا كوواا موون تطووهق  موو  ةموون  حشوويطاا،  ووا  
ةأا  يرزقنوووا ةق كووو   حعلووو   حنوووا ع ة حعمووول  حصوووا ، ي قووور يل ةيتاووواةز عووو ، ةأسوووهح. تعووواي أاي 

 يتقثل منا ةمنيف  صا    عمال، ق . مسيٌع قريٌشي
 ةصل  هللا عل  تري تلق.  مدق ةعل  آح. ةص ث. أ ع ، ة  مد   رف  حعامل ي

***
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 املقدمة

، ة عن  اب  من شرةر أ قسنا، ة ست قره، ة ستفدي.، ة ستعين.، حنمده، قاي   مد  
ةأشفد أاي ال ، ةمن ُي لل  ال لادي ح.، ُم لي ح. من يفده هللا  ال، ةمن سيئال أعماحنا

 حي جي يهٱُّ، ةأشفد أاي  ميدً  عثده ةرسنح.، قح. قال هللا ة ده ال شري  ح.

 يل ىل مل خلُّ ،(1)ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم
 جئ يي ىيُّ ،(2)ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه
 هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 أما سعد ي (3)َّمخ جخ مح جح  مج حج مث

،  إاي  حعل   حشيرعع ة ال ش ال س. تعلُّمًا ةتعليمًا من أعظ   حُقرف ةأجل  حطياعال
ةقد جاءل  صنا  حيفتاف ة حُسنة آمرًة سطلث. ، ةأعاللا مرتثةً ، ةلن من أشرل  حعلنم

  حي جي ٰه مهُّٱ   من  ح  قنح. تعاي، ةمثينًة   ل من   ش ل س.، ة اثًة علي.
 جك مق حق مفٱُّٱ ةقنح. تعاي، (4)َّهئمب مئ هي مي خي

  ةمن  حسُّنة قنح. ، (5)َّهل مل خل حل مكجل لك  خك حك
من سل  طريقاً يلتما  ي. علماً ))  ةقنح. ، (6)((من يُرد هللا س. تري ً يُققِ ف. يف  حدِ ين))

 يةة حنُّصنا يف لا   حشها معلنمٌة مشفنر، (7)((سف ل هللا ح. س. طريقاً قي  جلنية

                                                           

 (ي1٠2 ) آل عمر ا ة سنر  (1)
 (ي1) حنساء  سنرة  (2)
 (ي71 – 7٠)   ل ف   سنرة (3)
 (ي11)   جملادحةسنرة  (4)
 (ي٩) حلمر  سنرة  (5)
أترج.  حث اري يف ص ي .، كتاف   حعل ، ابف  من يرد هللا س. تريً  يققف. يف  حدين  (6)

 (ي 71(، سرق   )1/3٩)
(، 2646(، سرق   )386-4/385طلش  حعل ، ) أترج.  حرتماي يف جامع.، ابف    ل (7)

 يلا   دي   سنة   قال  حرتماي
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،  اية من تلا  خللاةلن  ح، ةستعل   حعل   حشرعع ة حعمل س. حيصل  الح  إل ساا

ةيدل عل  عظ    ل. ، ةأعظمفا  ائدة، ةأسنالا منقثة، ةعل   حقق. أرق   حعلنم منلحة
ةقد  شت ل ، (1)(( حلف   قف. يف  حدين))  السن عثال رضع هللا عنفما دعاء  حنيب 

، ة حتياسع  ةمن سعدل ، من  حصي اسة هبا   حعل   حعلماء قدميًا ة دي ًا منا عفد  حنيب 
ةق اًء قي أاي جاء من سعدل  ، ةق تاءً ، ةتعليماً ، ةساحن   ي. قصار  جفدل  تعلُّماً 

ة ملن نر ، ة ملنظنم، ة ملطنل، ة مل تصر، حة حشير ،  من.  ملنت؛    حعل  ةأحيقن   ي.ا دة ن  ل
ةقد تن رثفا ، ةقنيي ةظفر نا أتثا   لتمن  هبا تصنيقاً ةأتحيقاً ، ةتيفني ي  ملا لش   رسعة
ة ح   ا  لي -حيفن  حيف ري من تر ث  حقق.  إلسالمع مققند ،  ملسلمنا جيالً سعد جيل

؛ اجة قي  قيا ةقتر   ة شرأة خمطن. حب -اب مة  إلسالمية من  ن ك رةف ةمريلا
 ي يستقيد منفا  حثا  نا ة فققنا ةطالف  حعل ؛ حتلةد هبا  مليفتثال

ةمن آالء هللا عل ةجل أاي يسير يل  ملشاركة يف  حعمل عل  خمطن. قي    قيا يف 
كتاب اجلواهر البحرية ةلن  -ر . هللا–عل   حقق. عل  مالش  إلمام  حشا عع 

 -ر . هللا، لو727 حقمنيل ل أ د سن  مد   حدين أ   حعثال حنا )جواهر البحر(
ةلن  تتصار حيفتاف ، (كتاف   مياا ة حناةر)قي هناية  (كتاف  ح  ا )من سد ية 

 ي حاي أك ره مققند،  حث ر  فيط شرح  حنسيط حلمؤحف  قس.
ل يف  ستعني اب  عل ةج؛    حيفتاف ةأصل. من قيمة علمية كثريةاةملا كاا ن 

حييفنا منضن  رساحيت ضمن مشرة  حنيل درجة  حعاملية ،  ملشاركة يف تدمة جلء من.
 ي. ةيل  ح  ة حقادر علي.ق ي ، أسهل هللا عل ةجل  حتين يا ة حسيد د، ) ملاجستري(

*** 

                                                           

 (ي 143(، سرق   )1/53أترج.  حث اري يف ص يح، كتاف   حنضنء، ابف  ةضع  ملاء عند  خلالء ) (1)
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 أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية

 ةأ يت. يف  حنقا.  حتاحية ، تتال  أسثاف  تتيار  ملنضن 
 حاي ينث ع أاي ُيربز ، ن . من  حرت ث  حعلمع  إلسالمع يف  حقق.  حشا ععك -1

 يملن ح. صلة هبا   حقن من مقيق ةقانق ةطاحش عل ق 
، (1)يط يف شرح  حنسيط حإلمام  ح ل يلةجامع حلث ر  ف، أ ي.  تتصار شامل -2

 قال،  ععةال ختق  أ ية  حث ر ة حنسيط يف  ملالش  حشا،  سن  حصيامة، سفل  حعثارة
 ييقصد  حث ر  فيط (3)،(من. مسائل أك ر  ملالش يف كتاابً  أعل  ال)   (2)سنني إل

ةال ينجد من. قال ، كنا أملش أجل ء   صل  حاي لن  حث ر  فيط مققندة   -3
 يأجل ء قليلة متقرقة

 ي ملا لشة حنقل عن سقية ، قير د أقن ل  قفاء  ملالش  حشا عع -4
 يجالحة قدر  ملؤحف ةسعة علم. ة طالع. يف  ملالش  حشا عع  -5

 ةلاه  ثاة مما قال عن.  حعلماء 
  مل لةمع  حقرشع يس  سن ميفع سن  مد سن أ د)  (4)قال  سن قاضع شفثة

 ،ةدرل، ر وووووووس أاي  قي  شت ل، صري مل  حقمنيل  حعثال أسن دينوووو ح َّ  ةوووووو حعالم  حشي 
  

                                                           

 (ي 81 ستها تر ت. يف )ا( 1)
 .(31  ستها تر ت. يف )ا( 2)
 ي(2/16٩طثقال  حشا عية ) (3)
، تقع   حدين   شتفر ابسن قاضع شفثة،  ( أسن سيفر سن4) أ د سن  مد   سدي  حشفيب  حدمشقع 

 إلسالم، طثقال ، من تصا يق.   إلعالم ستاري  ه(851)، ةتنيف سنة ه(77٩)ةحد سنة 
 ،(11/21 ح نء  حالمع )، (66/ 1)  حرجال أمساء يف  حيفمال  ايش  حشا عية،   ظر 

 .(2/61  عالم حللركلع )
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، (5)ة حشرقية، (4)ة ملنيا، (3)أسين.  ، (2)قمخي   ، (1)قنا ق اء ةةيل، ةصنف، ةأ ىت

 ةدرل، (2) حقثلع  حنج. مع مصر ة سثة، (1)ابحقالرة   يف   ياسة ةيل  ، (6)ة ح رسية

                                                           

ي ةتقع قنا مدينة ةمركل   ا ظةةلع  حينم يف  جلفة  حشرقية من  حنيل  مصرمدينة كثرية يف  قنا ( 1)
معا   حثلد ا    ظر  ك (ي645علع  حسا ل  حشرقع من  حنيل جننف  حقالرة حبن يل )

  /https: //ar. wikipedia. org/ wiki(484 حرةن  ملعطار )ا   (،4/413)
5%b 8d  % %88 ٩d  % %82 ٩%d 

ةلع نا سا ل،  ،جلا ش  حشرقع من  حنيلةتقع اب  صر،  مدا صعيد ق د   (  مخي   لع2)
ي   ظر  معا  كل (468، ةتثعد عن  حقالرة سو )تتثع  ا ظة ةلا  قد ر ة  ،مدينة كثرية قدمية

 .https: //arةييفيثيد ،  منسنعة (15(  حرةن  ملعطار )ا  1/123 حثلد ا )
wikipedia. org/ wiki /% d 8 %a3 % d 8 %ae % d ٩ %85 ي  

ةلع  حينم كرب   ،( أسين.  مدينة عل   ح قة  ح رسية من  يل مصر ةلع كثرية عامرة آللة3)
طريا  حصعيد  ك ( عل  375)  حقالرة  سينفا ةس   ا ظة أسين. ، ةلع عاصمةمصر صعيد مدا
(، منسنعة 1/1٩3( معا   حثلد ا )58ي   ظر   حرةن  ملعطار يف ترب   قطار )ا    ر

 b 8d 3%a 8%https: //ar. wikipedia. org/wiki/ %d%3 ةييفيثيد ،
7b8%d88% ٩%a% d %8 ٩%d ي 

، ةلع ة  دة من أل   ا ظال  ملنيا مدينة ، عاصمتفامصر   لع  حينم ق د   ا ظالاملنيا (4)
 .https: //arي   ظر  منسنعة ةييفيثيد يكل (271د عن  حقالرة سو )تثعصعيد مصر 

wikipedia. Org /wiki  
ةاثح  أكرب  ،ةتقع يف  ملنطقة  حشرقية  فنرية مصر  حعرسية  حشرقية  ق د   ا ظال (5)

كا ي تعترب  حثن سة  حشرقية  فا ظال يف  حتعد د  حسيفايني ةنا أ ية  رخيية كثرية  ي   
(، 1/137اثر )(  ملن عظ ة العتثار ساكر  خلطط ة آل3/337ي   ظر  معا   حثلد ا )ملصر

% /٩dhttps: //ar. wikipedia. org/wiki 8d%85% منسنعة ةييفيثد ، 
٩d 7%a% 8d_%٩a% 8d8%b% 8d% ٩%81d 7%d% 8d%ad% 

 فل.  ة أكرب مدين.  يفا ل  مصر ىف  ال  حدحتا لع  حينم  ا ظة منجنده ىف ةسط ة  ح رسي( 6)
ة من  جلننف  كقر  حشي  ، ةحيدلا من  حشمال  ا ظةطنطا ل   حعاصمة ة  حيفرب 
 ك (ي12٠ ( سيفندرية ك (، ة سينفا ة س   1 ن يل )  حقالرة س  طنطا ةة ي  ملنن ي.  ا ظة

  منسنعة ةييفيثيد ي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 من تناةالً  أقرف، مطنال شر اً   حنسيط ةشرح،  صر (4)ة حقائلية، ابحقالرة (3)ابحق رية
 أعل  ال سنني  إل ةقالي (5)من.  الستمد د ك ري كاا ةقاي ،  رةعاً  ةأك ر،  ملطلش
 خل،  ،  حنسيط شرح يف  فيط  حث ر ةمساه ، من. مسائل أك ر  ملالش يف كتاابً 

 مقدمة ةشرح،  حث ر جن لر مساه ، (6) حر  عع من  حرةضة كتل ي،،  تاصة أ يفام.

                                                           

حقالرة  ةتسم   حقالرة  ملعليية؛  سثة قي قائد  ملعل صا ش  مل رف ةمصر أةل من سناه، ا( 1)
أكرب  عل   إلطالق، ةتعد مدهنا ةأكرب ةأل   فنرية مصر  حعرسية ةلع  حينم عاصمة

من  ي  تعد د  حسيفاا ة ملسا ة، ة تل  ملركل  ح اين أ ريقياً ة حساسع عشر عاملياً  عرسية مدينة
ملينا  سمة  سش ق صائيال عام  7ي ٩غ عدد سيفاهنا من  ي   حتعد د  حسيفاين، يثل

(، 4/3٠1% من ق ايل تعد د سيفاا مصري   ظر  معا   حثلد ا )6ي 1٠، مي لنا 2٠18
 (، منسنعة ةييفيثيد ي3/485(، مساح    سصار )68ر لة  حشتاء ة حصيف )ا  

  %82% ٩d٩%84%d7%a% 8dorg/wiki/ % https: //ar. wikipedia.
٩a8%d1%d8%d٩%87%d 7%a8%d ي 

قع  جلننف  حشرقع من مصر، أة  جللء  حعلني ت حنج.  حقثلع  صر  لن  حصعيد، ةلع منطقة ( 2)
ةقي   دةد مع  من أر ضع هنر  حنيل يف مصر، متتد من  جليلة  اال  ىت أسن ا جنناب،

 حسند ا، ةشرقا   ا  ة  حث ر    ر، ةمت ل  جلل   سقل من تريطة مصري ةيقاسل.  حنج. 
(،  ملن عظ ة العتثار 3/4٩٩ حث ري  ةلن ما كاا يف  ال مصري   ظر  مساح    سصار )

 .https: //ar(، منسنعة ةييفيثيد (ي 136، 1/132ساكر  خلطط ة آلاثر )
F a% 8d%a%8 ٩d% ٩b8%d% 5d8%dwikipedia. org/ wiki/ %
1b8%d5%b8%d% ٩%85d_% ي 

( لع مدرسة ابحقالرة  يما س  سنيقة  حصا ش ةدرف  حعد  ل، عمرلا   مري  حيفثري   ر 3)
ن قلل  حثارةمع ، أستاد ر  ملل   حيفامل  مد سن  حعادل، ةكاا  حدين أسن  حقتح ع ماا س

(، 4/2٠7ي   ظر   ملن عظ ة العتثار ساكر  خلطط ة آلاثر )ه(622) حقر غ منفا يف سنة 
 (ي 137منادمة   طالل ةمسامرة  خليال )ا  

( لع مدرسة شا عية يف مصر أ شهلا  حصا ش شرل  حدين لثة هللا سن صاعد سن ةليش 4)
، ةلع حلشا عيةي   ظر   ملن عظ ة العتثار ساكر  خلطط ه(636)حقائلي  قثل ةز رت.، يف سنة  

 (ي 4/2٠3ة آلاثر )
 (334-2/332طثقال  حشا عية ) ( 5)
  (ي76ستها تر ت. يف )ا (6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 تقسري ةكمل، جملد يف   سىن  مساء  ةشرح، مطنالً  شر اً   حن ن يف  (1)  اجش  سن

  حققفاء من كاا  حيفرب    حطثقال يف (4) حسثيفع قال،  (3) (2) حر زي  حدين   ر  إلمام
، (5)هللا قال قح. ال قنل عن يقرت ال كاا حسا . أاي  حييف ،  ملتنرع  ة حصُّل اء،  ملشفنرين

 يقنل  حنكيل  سن  حدين صدر  حشي  ةكاا، ةييفتش، ةُيصنِ ف، ةيُدرِ ل، يُقيت يربح ةمل
 قال   (6)  د ني جعقر  حيفمال ةقال،  حقمنيل من أ ق.  صر حيا عن.  حنا  قل  يما
 ةكااي (7)م  تلل  ي. يفتنفم ةال، تطه  يف  يف ةقع ما، أ يف  سنة أرسع  يل

 ي(8)ة حتقسري ابحن ن عار اً   حقق. يف جالحت.  حقمنيل مع
 منف  ،  عتماد  حعلماء عل  لا   ملصنف سنقلف  عن. ةق احتف  قحي. -6

                                                           

ةحد  سنة   حشفر ابسن   اجش ، حيفردي ، أسن عمرةع ماا سن عمر سن أ  سيفرلن  (1)
، من مؤحقات.  منتف   حسنل ة  مل، خمتصر منتف   حسنل ه(646)ة، ةتنيف سنه(، 57٠)

 (ي4/211(،   عالم حللركلع )23/264ة  مل،  ملقصد  جلليلي   ظر  سري أعالم  حنثالء )
لن  مد سن عمر سن   سن سن   س   حتيمع  حثيفري، أسن عثد هللا،   ر  حدين  حر زي   ( 2)

، ةتنيف ه(544)ي أصل. من طربستاا، ةحد يف  حري سنة  إلمام  ملقسري ةلن قرشع  حنسش
من تصا يق.  مقاتيح، حن مع  حثينال يف شرح أمساء هللا تعاي ة حصقال  ،ه(6٠٩)سنة 

(، طثقال  حشا عية 8/81ةمعامل أصنل  حديني   ظر  طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )
 (ي 6/313(،   عالم حللركلع )2/65السن قاض  شفثة )

 (ي2/254طثقال  حشا عية السن قاض  شفثة ) قل عن.  ل  سن قاضع شفثة يف  (3)

    حدين، قاضع  حق اة،  لن عثد  حنلاف سن علع سن عثد  حيفايف  حسثيفع، أسن  صر( 4)
، ه(، 771)سنة  ةتنيف سدمشا ابحطاعنا، ه(727) ملؤرخ،  حثا  ، ةحد يف  حقالرة سنة 
 ، معيد  حنع  ةمثيد  حنق ، ة ع  جلن معي   ظر  طثقال من تصا يق.  طثقال  حشا عية  حيفرب 

 (ي 4/184(،   عالم حللركلع )3/1٠4 حشا عية السن قاض  شفثة )
 (ي ٩/3٠( طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )5)
 ستها تر ت. عند  كر تالميا  ملؤحفي  (6)

ح ة يف علم. ة قف. ةقلة تطئ. ةحعل  حقصد  مثا ،  ملعصنم لن رسنل هللاا إ لا   ي.  ظر،  (7)
  ييف  حق اء، ةهللا أعل 

 (ي 2/254(   ظر  طثقال  حشا عية السن قاض  شفثة )8)
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يف  إلقنا  يف  ل أحقاظ أ   (2)ة خلطيش  حشرسي ، يف   شثاه ة حنظائر (1) حسينطع
  (4)ة سن  ار، يف طرح  حت ريش يف شرح  حتقريش (3)ةةيل  حدين أسن زرعة  حعر قع، شاا 

 يةمريل   حيف ري، يف  إليعاف

                                                           

لن عثد  حر ن سن أ  سيفر سن  مد  سن ساسا  حدين  خل ريي  حسينطع، جالل  حدين  ةحد ( 1)
ام  حدر ية ، من مؤحقات.   إلتقاا يف علنم  حقرآا، ةقمته(٩11)ةتنيف سنة  ،ه(84٩)سنة 

حقر ء  حنقاية، ة  شثاه ة حنظائر، ة  حقية يف مصطلح   دي ي   ظر   حثدر  حطاحع 
 (ي 3/3٠1(،   عالم حللركلع )1/328)

، مقسري من ألل  حقالرةي تنيف سنة ( 2) لن  مد سن أ د  حشرسي ،  ا  حدين   قي. شا عع 
  ل  حقاظ أ  شاا ، ةشرح شن لد من تصا يق.   حسر    ملنري، ة إلقنا  يف ،ه(٩77)

 (ي 3/73(،  حيفن كش  حسائرة )6/6 حقطر، ةم    فتا ي   عالم حللركلع )
( لن أ د سن عثد  حر ي  سن   س  سن عثد  حر ن  إلمام   ا ظ ةيل  حدين أسن زرعة سن 3)

 ل  خليل، من مؤحقات.    ،ه(826)، ةتنيف ه(762) إلمام أ   حق ل  حعر قع ةحد سنة 
ة إلطر ل أبةلام   طر ل، رة ة  ملر سيل، ة اشية عل   حيفشال أتثار  ملدحس ي   ظر  

(،   عالم حللركلع 1/27٠(، معا   ملؤحق  )4/8٠طثقال  حشا عية السن قاض  شفثة )
 (ي 1/148)

ال  ( لن أ د سن  مد سن علع سن  ار  نيتمع  حسعدي    صاري، شفاف  حدين، أسن  حعث4)
ي من مؤحقات.   قة  فتا ، مثلغ ه(٩47)، ةتنيف سنة ه(٩٠٩)ةحد يف  لة أ   نيت  سنة 

 ي(2/152( معا   ملؤحق  )1/234 إلرف،  حصن عا  فرقةي   ظر    عالم حللركلع )
 



     قسم ادلراسة             املقدمة               اجلواهر ابلحرية  
 

15 
 ترمجة املؤلف

 يأ    لم  سن  س  سن ميفع مس. ة سث.  أ د سن  مد سن 
 يكنيت.  أسن  حعثال

 يحقث.   حقاضع َّ   حدين
 ي سثت.   حقمنيل )قرية يف مصر(

 ي(1)ةتصا يف ك رية،  ة معر ة ة سعة، ه ةلن من  قفاء  حشا عية727ة ات. 

                                                           

 (ي26ستها تر ت. مقصلة يف )ا  (1)
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 توثيق نسبة املخطوط إىل املؤلف

لة يتث  أا كتاف  ةقي  ملصادر ة ملر جع   ل  حص، ابحرجن  قي  س   مل طن.  
 ةسياا  ح   يما يلع ، ملؤحق. أ د سن  مد  حقمنيل،  جلن لر  حث رية )جن لر  حث ر(

 ي  قال ر . هللا ما  ص.  ، تصريح  ملؤحف يف مقدمة كتاس. سنسثت. قي  قس. -1
 ي)ةمسيت.  جلن لر  حث رية(

  )ةشرح  حنسيط يف  حقق. يف جملد ل ك رية ة ي.  قنل مليرة  (1)قال  حصقدي -2
  جرد  قنح. يف جملد ل ةمساه جن لر ، ةمساه  حث ر  فيط، ةمثا   مقيدة

 ي(2) حث ر(
 ي(3)ةكتاف جن لر  حث ر(، قال  سن  حسثيفع  )صا ش  حث ر  فيط -3
مساه  ، من  حر  ععخل، أ يفام. تاصة كتل ي،  حرةضة  سنني ) قال  إل -4

 ي(4)جن لر  حث ر(
ةصنف يف  حقق.  حث ر  فيط شرح س.  حنسيط حل ل يل يف حنن )  (5) قال  حعثادي -5

   تتصره يف مثا ية جملد ل خبط. ةمساه  جن لر  حث ر ، من عشرين جملدة
 ي(6) فيط يف شرح  حنسيط

                                                           

َماُم  حيَعاِدُل   يَ  لن (1) يِن أَسُن  حصيَقاِء َتِليُل  سيُن أَيويَثَ ،  إليِ َمُل، َصاَلُح  حدِ  َكي ِديُش  حيَثِليُغ   ي
من مؤحقات.   حن يف ابحن يالي ة حشعنر ، ه(6٩٩) حصيَقِديُّ، ُةِحَد يف صقد سقلسط  َسَنَة 

(، ٩1ابحعنري ة يفي  نمياا، ةأ اا  حسن جعي   ظر   ملعا   مل ت، ابفدث  )ا  
 (ي 2/315  عالم حللركلع )

 ي(8/61 حن يف ابحن يال ) (2)
 ي(31-٩/3٠طثقال  حشا عية  حيفرب  ) (3)
 ي(2/16٩طثقال  حشا عية ) (4)
( لن أ د سن قاس   حصث اغ شفاف  حدين  حعث ادي    ملصري  حشا عع    زلري، تنيف يف سنة 5)

  ظر  ، من مؤحقات.   آل ل  حثينال، ةشرح  حنرقال، ة اشية عل  شرح  ملنفا ي ه(٩٩2)
 (ي 3/111(  حيفن كش  حسائرة )1/1٩8  عالم حللركلع )

 ي(154-3/153 يل طثقال  حققفاء  حشا عي  ) (6)
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  ، َشرََح  حقمنيل  حنسيط يف جملد ل مساه   حث ر  فيط)  (1)قال  اجع تليقة -6

 ي(2)(خلص. ةمساه  جن لر  حث ر ةلن  مل طن. س  أيدينا
،  شر . ةمساه   حث ر  فيط، ةع  ابحنسيط يف  ق.  حشا عية)   (3)قال  حلركلع -7

 ي(4)(ح. ةمساه  جن لر  حث ر جملد ل من. يف   زلرية  جرد  قن 
  ،  حث ر  فيط يف شرح  حنسيط حل ل يل يف حنن  رسع  جملدة)  (5)قال عمر ك احة -8

 ي(6)(خل، أ يفام. يف كتاف مساه  جن لر  حث ر يف  رة   حقق.  حشا عع

                                                           

( مصطقع سن عثد هللا  حقسطنطي    نقع  حشفري سيفاتش جليب، ةحباجع تليقةي ةحد سنة 1)
ش  أحف ةسثع عشرة يف مدينة  سطنثنل، ةتنيف سنة أحف ةسثعا ةست ي من مؤحقات.  صا 

كشف  حظننا، سل   حنصنل قي طثقال  حق نلي   ظر  سل   حنصنل قي طثقال  حق نل 
 (ي 167(، طثقال  حنساس  )ا  12مقدمة )ا  

 ي(2/2٠٠8كشف  حظننا )  (2)
( تري  حدين سن  مند سن  مد سن علع سن  ارل،  حل ِرِكلع )سيفسر  حل ي ة حر ء(  حدمشقع ، 3)

ابحقالرةي من مؤحقات.   حنجيل يف سرية  ه(13٩6)ةتنيفيف سريةل،  ه(131٠)ةحدسنة 
 ملل  عثد  حعليل،   عالم، ما رأيي ةما مسعي، عاماا يف عماا، دين ا  حلركلع،   ظر  

 (ي 1/166(، تتمة   عالم )8/267  عالم حللركلع )
 ي(1/222  عالم ) (4)
 تنيف هبا سنةة  ،ه(1323) سنة ك احة ةحد سدمشا لن عمر سن رضا سن  مد( 5)

من مؤحقات.  معا   ملؤحق ، ق ريقية  ح رسية،  حل ة  حعرسية ةعلنمفا، ، ه(14٠8)
 ي(73/ 2)   عالم تتمة   ظر ي  ش

 (ي2٩٩-1/2٩8معا   ملؤحق  ) (6)
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 الدراسات السابقة

 حتسايل يف لا   مل طن. عدد من زمالئع من طلثة سرانمج ماجستري  قد سثق  قي
 ةل  ،  حقق. يف  جلامعة  إلسالمية ابملدينة  ملننرة

من سد ية  حيفتاف قي هناية  حقصل   ةل يف آد ف ق اء ، مصطق  معا   مد -1
 ، متي مناقشت.ي  اجة

 هناية ابف  ملسح من  حقصل  ح اين   يما جيش  الستنااء من. قي، مفا ما ةحسن -2
 يعلع  خلق 

 يمن سد ية كتاف   يض قي هناية  حثاف  حر سع يف كيقية  حصالة، زسري سلطاا -3
من سد ية  حثاف  خلاما يف شر ئط  حصالة قي هناية  حقصل ، أرما  مد أزلري -4

 ي ح اين  يمن لن أةي ابإلمامة
هناية  حقنل يف  ح سل اف صالة  ملسا رين قي تن سد ية كم، علع أ د صا  حصن  -5

 يمن كتاف  جلنائل
من سد ية  حنظر  ح اين يف  ح اسل من كتاف  جلنائل قي هناية ، مظفر منظنر  ا ظ -6

 ي حقس    ةل    د ء يف  حنقي من كتاف  حلكاة
من سد ية  حقس   ح اين يف تعايل  حلكاة من كتاف  حلكاة قي ، عثد حر ي  سشري  مد  -7

 .هناية زكاة  حقطر
من سد ية كتاف  حصيام قي هناية  صل يف منجش  حقر ا ة حتمتع ،  ح ر ء هللا عثد  -8

 ، متي مناقشت.يجمن كتاف   
من سد ية  حثاف  ح اين يف صقة   ج قي هناية   مر  ح اح  من ، سا قن  عثد  حسالم -9

 ي   عال  ملنجثة حل ماا من كتاف   ج
اح  يف   كل من كتاف   ج قي هناية من سد ية  حطرل  ح ،  حسثيعع  إلح. عثد -10

 ي حطرل  ح اح  يف   احة  حيت تعترب  يفا  ملماثلة من كتاف  حثيع
من سد ية  حطرل  حر سع يف   اد  جلنا ة تتال . من كتاف  حثيع ،  اد ي  يل -11

 يقي هناية  ملا ع  ح اح  من من  ع  حرد  تلف  ملعقند علي. من كتاف  حثيع
من سد ية  ملا ع  حر سع من من  ع  حرد ابحعيش ترة  ،  الج  سن علع أ د -12
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 ملثيع عن مل   ملشرتي قي مريه من كتاف  حثيع قي هناية  صل  يما يطرأ علع 

 ي ح مار  ملثيعة قثل  حقطال ة التتال. س ريلا من كتاف  حثيع
من سد ية  حقس   خلاما من كتاف  حثيع قي هناية ، منصنر معاش  حتميمع -13

 . ح اين يف  حقثض من كتاف  حرلن  حثاف
من سد ية  حثاف  ح اح  يف  يف   ملرلنا سعد  حقثض ،  مد علي   حدين ينسف -14

يف  ا  ملر ن ة حر لن من كتاف  حرلن قي هناية  حثاف   ةل يف  حصلح من كتاف 
 ي حصلح

 قي  حصلح كتاف من  حتل    يف  ح اين  حثاف سد ية من، أكرم  مد   سن أسن -15

 ، متي مناقشت.ي حنكاحة كتاف ايةهن
هناية   يف    ةل من  من سد ية كتاف  إلقر ر قي، لاين عثد  لي  اعثد  ملنا -16

 .أ يفام  حعارية من كتاف  حعارية
من سد ية   يف   ح اين من أ يفام  حعارية من كتاف  حعارية ، صاسر أ د جاسر -17

 يقي هناية كتاف  ح صش
د ية كتاف  حشقعة قي هناية  حثاف   ةل يف من س، متق  سيف  حدين مينج -18

 يأركاا  إلجارة من كتاف  إلجارة
من سد ية  حثاف  ح اين يف  يف   إلجيار  حص ي ة من كتاف ، قاس   لة -19

 ي إلجارة قي هناية كتاف  حنقف
من سد ية كتاف  نثة قي هناية  حثاف  حر سع يف من  ع  ملري ث ،  مد  اضر ين ا -20

 ي ئضمن كتاف  حقر 
من سد ية  حثاف  خلاما يف  حرد علع  ةي  حقرةن ، ت نر عيس  أ ا -21

ةتنري   ةي   ر ام من كتاف  حقر ئض قي هناية  حقصل  ح اين من أ يفام  حنصية 
 ، متي مناقشت.ي ملعننية )يف  حنصية اب ج( من كتاف  حنصا 

حلنصية من  من سد ية  حقصل  ح اح  من    يفام  ملعننية ،   انري هللا عطا -22
 قعءكتاف  حنصا  قي هناية  حثاف  ح اين يف قسمة  ح نائ  من كتاف قس   ح

 ية ح نيمة
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من سد ية ابف قس   حصدقال  حن جثة من كتاف قس  ،  مد أ د سيد أ د -23

 ية ح نيمة قي هناية  حقصل  حر سع يف تنيل طرل  حعقد من كتاف  حنيفاح عء حق
 خلاما يف تنكيل  حنيل ةق  . من كتاف من سد ية  حقصل ، جالف سن  لة -24

 ي حنيفاح قي هناية ابف  ح اين يف أ يفام  حصد ق
من سد ية  حثاف  ح اح  يف  يفاح  حتقنيض قي هناية ،  حقرين سعيد عثد حر ن -25

 .متي مناقشت.   حقصل  ح اين يف  سثة  خللع قي  ملعامالل من كتاف  خللع
يف أركاا  خللع من كتاف  خللع قي  من سد ية  حثاف  ح اين، قاسيمنل  كع -26

 ، متي مناقشت.يهناية  حقصل  ح اين يف    عال من كتاف  حطالق
من سد ية  حقصل  ح اح  يف تقنيض  حطالق قي  حلةجة من كتاف  حطالق قي  -27

 يهناية  حقصل  حسادل يف  حتعليا  شيئة مري هللا من كتاف  حطالق
يف مسائل متقرقة يف تعليا  حطالق قي  من سد ية  حقصل  حسادل، عر اا مد  -28

 يهناية  حثاف   ةل يف أركاا  حظفار ةمعىن أحقاظ.
من سد ية  حثاف  ح اين يف  يف   حظفار من كتاف  حظفار قي هناية  حقصل  ح اين  -29

 ييف  ملققند زةجفا من كتاف  حعدد
 د حعد كتاف من  إل د د يف  ح اح   حقصل سد ية من، عثد حصمد عثد حعليل -30

 ، متي مناقشت.ي جلنا ل كتاف من  حطرل قصاا يف  ح اين  حنن  هناية قي
من سد ية  صل  جلنا ل  يما دةا  حنقا من كتاف ،  مد  سر لي   جلماعع -31

 ي جلنا ل قي هناية  صل   يع ما تقدم من أطر ل   ر  حاكر من كتاف  جلنا ل
كتاف  حد ل يف سياا   من سد ية  حقس    ةل من،  ارل علع  مد عطيقة -32

 ملنجش نا من   سثاف ة ملثاشر ل قي هناية  صل  ح رم من كتاف  جلنا ل 
 ي ملنجثة حلعقنابل

من سد ية  جلناية  ح ا ية   حردة من كتاف  جلنا ل  ملنجثة حلعقنابل قي هناية  -33
 ي حنظر  ح اين يف  ل  ح رم  حن جش خبطه  إلمام من كتاف  حعقنابل

قي هناية كتاف  من سد ية  حثاف  ح اين يف د ع  حصائل،   ا ظ عطية  مد عثد -34
 ، متي مناقشت.ي حصيد ة حاابئح
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 خطة البحث

 ، ةقسم ، ة فارل علميةيمقدمة تشتمل  خلطة عل 
 واملقدمة تشتمل على:

  ال تتا ية -
 أسثاف  تتيار  مل طن. ةأ يت.  حعلمية -

 تر ة  ملؤحف -
 ؤحفتنثيا  سثة  مل طن. قي  مل -
  حدر سال  حساسقة -
 تطة  حث   -
 منفج  حت قيا -

 وفيه مبحثان: القسم االول: قسم الدراسة 
   در سة  ملؤحف، ة ي. مثا ية مطاحش األول املبحث

    مس.، ة سث.، ة سثت.، ةكنيت.ياملطلب األول
   منحدهياملطلب الثاين

  شهت.  حعلميةي املطلب الثالث:
 يشينت.، ةتالمياه املطلب الرابع:

 ميفا ت.  حعلمية، ةثناء  حعلماء علي.ي املطلب اخلامس:
 عقيدت.، ةمالث.  حققفعي املطلب السادس:

 مؤحقات.ي املطلب السابع:
 ة ات.ي املطلب الثامن:

 الثاين: التعريف ابلكتاب)اجلواهر البحرية(  وفيه ستة مطالب: املبحث
 في قيا  س   حيفتاف، ةتنثيا  سثت. قي  ملؤح املطلب األول:
 أ ية  حيفتاف، ةميفا ت.  حعلميةي املطلب الثاين:

 منفج  ملؤحف يف  حن،  فقاي املطلب الثالث:
  صطال ال  ملؤحف يف  حن،  فقاي املطلب الرابع:
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   مصادر  ملؤحف يف  حن،  فقاياملطلب اخلامس

   ةصف  حنس   خلطية ةمنا   منفاياملطلب السادس
 القسم الثاين: النص احملّقق:

سهقنم   ا هللا ست قيا جلء من لا   حيفتاف، ةلن من سد ية كتاف  ح  ا  قي 
  نسختنيهناية كتاف  حناةر، ةسييفنا يف 

( حن ة، 64ةلع   صل   س ة  مليفتثة  حنطنية، ابريا، ة حاي يقع يف ) األوىل
 أ( ةلع جملد ة  د173أ( قي  حلن ة )1٠٩ ستد ء من  حلن ة )

 ة مت ف طنسقثنسر ي  سطنثنل، تركيا، ة حاي يقع يف حلمقاسلة   س الثانية
( من  جمللد  حعاشري ةقد 3٠8ف( قي  حلن ة )267( حن ة  ستد ء من  حلن ة )41)

 َوَق، من لاه  حنس ة كتااب   مياا ة حناةر  ق  أهنما يقعاا يف  جمللد   ادي عشر، 
 ةلن مققندي

  آلتية ةتشتمل عل   حقفارل  حقنية   العلمية الفهارس
  فرل  آل ل  حقرآ يةي -1
  فرل    ادي   حنثنية ة آلاثري -2
  فرل   عالم  ملرتج  ن  يف  حن،  فقاي -3
  فرل   حقاظ  ح ريثة  ملقسيرةي -4
  فرل   ماكن ة حثلد اي -5
  فرل  حيفتش  حن ردة يف  حيفتافي -6
  فرل  ملصادر ة ملر جعي -7
  فرل  ملنضنعالي -8
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 منهج التحقيق

  يليعلي. يف تدمة  حن،   ا هللا تعاي كما  سرلُ ي منفج  حت قيا  حا
 س   حن،  ملر د  قيق.  سش  حقن عد  إلمالئية   دي ة مع  الحتل م  -1

 يةضثط ما حيتا  قي ضثط، سعالمال  حرتقي 
 ي تتيار  س ة  مليفتثة  حنطنية سثاريا أصالً  -2

كنهنا أقدم   ةقمنا  علي  ح  ةمل أعتمد  س ة ميفتثة مت ف طنسقثنسر ي أصال مع
 يق  حيا  يفا كتااَب   مياا ة حناةر،  هنا انقصة من آترلا؛ يف أتري   حنس 

 ي).( ةحنس ة ميفتثة مت ف طنسقثنسر ي سو، ةقد رملل حنس ة  مليفتثة  حنطنية سو)ة(
ةقثثال ،  ملقاسلة س   حنس ة   صل ة س ة ميفتثة مت ف طنسقثنسر ي -3

ة ح ناء عل  هللا ، ةصيغ  حتمايد، رآ ية حقرةق سينفما  يما عد   آل ل  حق
مشري ً ، ةصيغ  حرتضع ة حرت  ، ةصيغ  حصالة ة حسالم عل   حنيب ، تعاي

  اآليتقي  حقرةق يف   اشية عل   حن ن 
ةأثثت. ، ق   جلمي خبطه ما يف   صل أقنم ابحتص يح من  حنس ة   تر  - أ

يف  شارة قي تطه ما يف   صلمع  إل، ةأضع. س  معقن ت  ليفا  ]  [، يف  ملنت
 ي  اشية
، أكملت. من  حنس ة   تر ، أة سيان، أة طما، ق   كاا يف   صل سقط - ب

ةأشري قي ، ةأضع. س  معقن ت  ليفا  ][،  إا مل أجده  من مظا . من كتش  حشا عية
 ي(ييي إا مل ألتد قحي. جعلي ميفا .  قطاً متتاحية س  قنس  ليفا  )،  ح  يف   اشية

حلدالحة عل  هناية كل ةج. ، /ف(11/أ( أة )11ةضع تط مائل ليفا  / ) -4
 يمع  إلشارة قي رق   حلن ة يف  نامش، من حن ال   صل

 يةرق   آلية مع كتاستفا ابحرس   حع ماين، علة  آل ل  حقرآ ية سثياا  س   حسنرة -5
ة يف  إا كاا   دي  يف  حص ي   أ، علة    ادي   حنثنية قي مصادرلا -6

ةقال  هترج. من مظا . من كتش    ادي  ، أ د ا  كتقيي ساح 
 ةأس  درجت. معتمد  عل   حيفتش  حيت تعىن ساح  ابتتصار،   تر 

 ي يعلة  آلاثر قي مظاهنا   صيلة -7



     قسم ادلراسة             املقدمة               اجلواهر ابلحرية  
 

24 
ة حنقنل  حيت ياكرلا  ملؤحف عن  حققفاء من ، تنثيا  ملسائل  حققفية -8

 يعتمد يف  ملالشمع سياا  حقنل  مل، ة إل اعال، مصادرلا
 ية ملصطل ال  حعلمية، شرح مشيفل   حقاظ -9

 ي حرت ة  جياز حألعالم  حن رد  كرل  يف  حن،  فق ا -10
مع سياا أماكن ةجندلا ،  حتعريف اب ماكن ة حثلد ا  حيت  كرلا  ملؤحف -11

 يةتسميا ا يف زما نا   اضر
 ي زما نا   اضرمع ما يساةيفا يف،  حتعريف ابملن زين ة مليفاييل ة ملقادير -12
 يةضع  حقفارل  حقنية  حالزمة كما لن منضح يف تطة  حث   -13



 القسم األول: قسم الدراسة وفيه مبحثان

 املبحث األول: دراسة املؤلف
 ) جلن لر  حث رية(  ح اين   حتعريف ابحيفتاف املبحث
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 ف:دراسة املؤلاملبحث األول: 

 مطالب: ثمانية وفيه

 :(1)وكنيته  ونسبته  هونسب  : امسهاملطلب األول
 يميفع سن يس أ    لم  أ د سن  مد سن  لن  امسه

 . حقرشع  مل لةمعنسبه: 
 ي ملصري  حشا عع (2)   حقمنيلنسبته
 ي  أسن  حعثالكنيته
 .َّ   حدين،  حقاضع،  حعالمة،  حشي لقبه: 

                                                           

(،  حن يف ابحن يال 1/363، أعياا  حعصر )125  ظر  تر ة  ملؤحف يف   حطاحع  حسعيد )ا (( 1)
(،  حثد ية 2/16٩سنني )(، طثقال  إل٩/3٠شا عية  حيفرب  حلسثيفع )(، طثقال  ح8/61)

(،  حعقد  ملالش 3/153(،  يل طثقال  حققفاء  حشا عي  السن ك ري )14/151ة حنفاية )
(، طثقال  حشا عية السن قاضع شفثة 3/1٠3 حسلنا ملعر ة دةل  مللنا ) (،4٠7)ا 

(،  ري  1/383(، س ية  حنعاة )2/164 )(،  ملنفل  حصايف1/35٩(،  حدرر  حيفامنة )2/254)
(، درة 1/88(، طثقال  ملقسرين حلد ةدي )1/424(،  سن  فاضرة )343 خللقاء )ا 

(، كشف 1/236سل   حنصنل ) (،268(، طثقال  ملقسرين حألدهنني )ا 1/٩٩  اال )
احع (،  حثدر  حط26، 4/27(، دين ا  إلسالم )8/135(، شار ل  حالش )1/613 حظننا )

(، 1/1٠5(، لدية  حعار   )1/222(،   عالم )2/1526(، معا   ملطثنعال )1/513)
  (ي1/346(،  ملنسنعة  مليسرة )1/68(، معا   ملقسرين )16٠، 2/161معا   ملؤحق  )

ك ( 31 حقمنيل   سثًة قي قمنال أة قمنحة ةلع قريٌة سصعيد يف مصر، تثعد عن مدينة )قنا( ) (2)
ك (  اال، ةعل   جلفة  ملقاسة نا من  ح قة  حشرقية حلنيل قي 25 قصر )جنناب، ةعن  

ك (، جنناب تقريثا،   ظر  طثقال 64٠ حشمال منفا تقع مدينة )قنا(، ةتثعد عن  حقالرة )
(،  حرةن  حطاحع )ا  4/3٩8(، معا   حثلد ا )2/255 حشا عية السن قاضع شفثة )

 r. wikipedia. org/wiki https: //a( منسنعة ةييفيثيد ي 473
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 املطلب الثاين: مولده:
مائة ةثالث ةمخس  ستر . هللا سقمنال سصعيد مصر سنة  ةحد  حقمنيل

 ي(1)(لو645ةقيل  ستمائة ةمخا ةأرسع  )، لو(653)
*** 

                                                           

(، 1/222(،   عالم )1/8٩(، طثقال  ملقسرين حلد ةدي )1/383  ظر  س ية  حنعاة ) (1)
 (ي 2/16٠معا   ملؤحق  )
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 املطلب الثالث: نشأته العلمية:
ةقرأ ،   ابحقالرة،  قرأ  حقق. أةاًل سقنا، ةترعر   صر -ر . هللا - شه  حقمنيل

ةلع من ، ةتني ق اء قمنال، ةمسع من  حقاضع سدر  حدين سن  اعة، ة حن ن،   صنل
  ةيل  حنج. ، (1)  شرل  حدين قسر لي  سن عتياعن قاضع قنا  ياسةً ، املة قنامع

ةكاا قد قَس   حعمل ، يف ةالية  حقاضع  عثد  حر ن سن سني   عل قنا عمل حقثلع من 
ة حشرقية ، ة ملنيا، ةةيل أسين.،   ةيل قمخي  مرت ، (2)عئعثد هللا  حسمراب  سين. ةس   حنجي.
ةيل ة ، ةمصر،   انف يف   يف  ابحقالرة، ة ح ريثة  حيت قاعد ا  فلة، سلثيا حيت قاعد ا 
،  ياسة  حق اء  صرة ستمر يف ، ةة حق رية ابحقالر ، ةقد ةيل تدريا  حقائلية هبا،  سثة مصر

ةلن  ةييفتش، ةيصنف، لةيدر ِ ، ةحييف ، ةمل يلل يقيت، قي أا تنيف (4)ة  سينية، (3)ة جليلة
 ي(5)  ياة رمس. ع منة ُ ، قي أا مرف َّم.، معظ ٌ  مثالٌ 

*** 
                                                           

 ( مل أقف عل  تر ة ح.ي 1)
 ( مل أقف عل  تر ة ح.ي 2)
   س  حقرية كثرية  يلة  حثنياا عل   حنيل من جا ث.  ح ر  ، جتاه مدينة  سطا. ةلع (  جليلة3)

، ةتقع مدينة  حقالرة  حيفرب  معاً  مةةشرب   خلي  حقالرة ، ةتشيفل مع ا ظة  جليلة  آلا عاصمة
قي  ح رف، ةلع  ة حص ر ء  ح رسيةقي  حشرق،   حنيل س  هنر مصر  جليلة يف  ال

، ةلع من كرب   ملدا  ملصرية من  ي   ملسا ة ة حسيفااي مصر عاصمة  حقالرة تالصا
https :(ي183ملعطار يف ترب   قطار )ا  ،  حرةن  2/2٠٠  ظر  معا   حثلد ا )

//ar. wikipedia. Org /wiki  
، مسيي مدينة   سينية ساح   الس   سثة  صر   ا ظة  حشرقية   مدينة تقع  آلا(   سينية4)

لطاا  س   ح اين، ةكاا يطلا عليفا قثل تل  رعنا،   تل  قيا، ة ىت  آلا ال قي  حس
، منسنعة رعنا ةعلس.  حتل ةلع منطقة أثريةز ل لناا منطقة ابملركل  مل  س  تل  

 // :ar. wikipedia. org/wikihttps ةييفيثيد 
 حن يف ابحن يال  (،363، 1/364(، أعياا  حعصر )125، 126  ظر   حطاحع  حسعيد )ا   (5)

(، س ية 1/36٠(،  حدرر  حيفامنة )٩/3٠(، طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )8/61)
 (ي 1/383 حنعاة )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 املطلب الرابع: شيوخه وتالميذه:
  شيوخه  أوال  

ةمري  ح  ،  حقق.ةأتا عنف  ، عل  عددق من  حشينخ -ر . هللا -تتلما  حقمنيل
 ةمن أشفرل  مرتثاً عل    رةل  ناائية ، من  حعلنم ة حقننا

أ د سن  مد سن علع سن مرتقع سن  ازم سن قسر لي  سن  حعثال    صاري  -1
 حشي   حعامل  حعالمة شي   إلسالم ة امل حن ء  حشا عية يف عصره َّ   حدين ،  حث اري

تنيف  صر يف رجش سنة ة ، ه(645)صر سنة ةحد  ، أسن  حعثال  سن  حر عة  ملصري
 ي(1)ةةد ن ابحقر  ، ه(71٠)

  حشي   إلمام ظفري  حدين  حتلمنيت  سثةً ، جعقر سن حيىي سن جعقر  مل لةمع -2
تنيف ، كاا شي   حشا عية  صر يف زما .،  ةلع من سالد  حصعيد، قي تلمني

 ي(2)ه(682)سنة
تقع  حدين أسن ، حقاضع عثد  حر ن سن عثد  حنلاف سن تلف سن سدر  -3

،  ابسن سني   عل   ملعرةل     حدين  حعالمع  ملصري  حشا عع  حقاضع حقاس   سن 
، شاعر ً ، رئيساً ،  ثيالً ،  كياً ، جيد  حعرسية، اب  يفام سصري ً ، مناظر ً ، قماماً ، كاا  قيفاً 

منحده يف ، قاعليل  حن، عايل  نمة، كامل  حسؤدد،  ة  ر  حعقل، مقنلاً ،  صي اً ،  سناً 
تنيف يف  حسادل عشر من  اد    ةي عام ، ه(، 63٩) ح اين عشر من رم اا سنة 

 ي(3)ه(، 6٩5)
                                                           

(، 213-2/211(، طثقال  حشا عية السن قاضع شفثة )174  ظر   حعقد  ملالش )ا   (1)
 (ي 43-8/41(، شار ل  حالش )33٩-1/336 حدرر  حيفامنة )

من مصر كا ي حث  مصن سن سيف سن ة ئل من  ملعا ر، ةقر  ة   ة حقر  ة  تطة ابحقسطا.
ةهبا قرب   حقالرة سطن من  ملعا ر  لحنلا  سم يي هب ، ةلع  حينم مقربة تقع ابحعاصمة  ملصرية

 :https منسنعة ةييفيثيد  (،4/317شا عع ر . هللاي   ظر  معا   حثلد ا ) إلمام  ح
//ar. wikipedia. org/wikiA ي 

ا عي  السن  (،  يل طثقال  حققفاء  حش8/13٩  ظر  طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع ) (2)
 (ي 171، 2/172(، طثقال  حشا عية السن قاضع شفثة )3/153ك ري )

(، 3/153(،  يل طثقال  حققفاء  حشا عي  السن ك ري )15/816  ظر   ري   إلسالم ) (3)
 (ي 7/752شار ل  حالش )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9
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 مد سن قسر لي  سن سعد هللا سن  اعة سن علع سن  اعة سن  ازم سن  -4
من  حعلماء ، قانق ، سدر  حدين أسن عثد هللا  حيفناين   مني  حقاضع،  حشي ص ر 

مال ، حبماة ،ه(6٩3) منحده يف شفر رسيع  آلتر سنة،  حديناب دي  ةسائر علنم 
ةد ن ه(، 733) صر يف حيلة  الثن    ادي ة حعشرين من  اد    ةي سنة 

 ي(1)ابحقر  ة
 ملنقلنطع    مد سن علع سن ةلش سن مطيع سن أ   حطاعة  حقشريي  -5

تقرد ، سن دقيا  حعيدل اب ملعرة أسن  حقتح تقع  حدين ،  حقنصع  ملصري  حشا عع  ملاحيفع
   شت ل  الش ، ةأتقن.  شت ل  الش ماح ق ، ة حرسنخ  يفا،  عر ة  حعلنم يف زما .

، ة حعرسية، ةعل    صنل، طني يف عل    دي  ةح. يدٌ ، ةأ ىت يف  ملالث ،  حشا عع
 تنيف ر . هللا،  ه625)سسا ل مدينة ينثع من أرن   ااز سنةةحد ، ةسائر  حقننا

 ي(2)ةد ن ابحقر  ةه(، 7٠2)سنة 
 اثنيا : تالميذه:

ةتدريس. يف عدة مد رل يف مصر قال ، ة    صيت.، مع شفرة  حقمنيل يف زما .
عل  ترتيش  فمنهم، أا كتش  حرت ج  مل تاكر ح. قال  حنلر  حيسري من  حتالميا ة حطالف

   رةل  ناائية 
مة   ديش  حثار   ة  إلمام  حعال، جعقر سن ثعلش سن جعقر سن علع -1

  ةقيل، ه(، 685)ةحد يف شعثاا سنة ،  حقننا كمال  حدين أسن  حق ل   د ني
ثيل قُ   سننيةقال  إل، يف  حسنة  آلتية  ةقيل، ه(748)تنيف يف صقر سنة ه(،675)

يف أة تر  سلدةٌ   ةأد ن،  ن  قاسر  حصن يةةدُ ، ةأرسع   حطاعنا  حن قع يف سنة تسعق 

                                                           

(، طثقال  حشا عية  حيفرب  1/363(، أعياا  حعصر )125  ظر   حطاحع  حسعيد )ا   (1)
(، 153، 3/154(،  يل طثقال  حققفاء  حشا عي  السن ك ري )146-٩/13٩ع )حلسثيف

 (ي 2٩7، 5/2٩8  عالم )
،  يل طثقال  حققفاء  حشا عي  4٩(2-٩/2٠7  ظر  طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع ) (2)

(، 58، 5٩(،  حرد  حن  ر )ا  318، 2/31٩(،  حديثا   ملالش )3/153السن ك ري )
 (ي 232-2/22٩) حثدر  حطاحع 
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ابجلا ش  ح ر  من  قريةٌ   ةقال مريه، سننيقاح.  إل، من أسن ا صية قريثةٌ  حقن    عمال
 ي(1) يل مصر
 إلمام  حعالمة ، عثد  حر ي  سن   سن سن علع سن عمر سن علع سن قسر لي  -2

منقح   حقاظ  قا  ملعاين  ة  حتصا يف  ملشفنرة  ملقيدة  ال  حدين أسن  مد  حقرشع 
 ة  حقننا ، ةمدرسف ، ةمصنقف ، ةمقتيف ، ي   حشا عيةش، سنني  ملصري  مني  إل

يف  تنيف  اهةً ة  ه(، 7٠4)سنة ةحد  سنا يف رجش، ة حعرسية ةمري  ح ، ة حقق.،   صنل
 ي(2)ةد ن سرتست. سقرف مقاسر  حصن ية، ه(772) اد    ترة سنة 

عثد   ةيقال،  مد سن عمر سن ميفع سن عثد  حصمد سن عطية سن أ د -3
 حشي   إلمام  حعالمة  ة  حقننا صدر  حدين أسن عثد هللا ، ن أ  سيفر سن عطية حصمد س
، ه(، 665)سدميا. يف شن ل سنة  ةحد، ابسن  ملر ل ةابسن  حنكيل   ملعرةل  حع ماين

تنيف ، ةشا   كره، اشتفر  مس. ، ةانظر، ة شت ل، ةأ ىت ةح.  ثنتاا ةعشرةا سنةً ، سر ة 
 ن ابحقر  ة سرتسة  حقاضع   ر  حدين انظر ةدُ ، حقالرةابه(، 716)يف  ي   اة سنة 

 ي(3) جليش
*** 

                                                           

(،  حن يال السن ر  ع 155-2/152(، أعياا  حعصر )125  ظر   حطاحع  حسعيد )ا   (1)
(، 1٠/237(،  حنانم  حل لرة )2٠، 3/21(، طثقال  حشا عية السن قاضع شفثة )2/43)

(، 263، 8/264(، شار ل  حالش )1/165(،  يل   مل )1/556 سن  فاضرة )
 (ي 122، 2/123  عالم )

 (،15٠-3/147(،  حدرر  حيفامنة )1٠1-3/٩8  ظر  طثقال  حشا عية السن قاضع شفثة ) (2)
 (،٩2، 2/٩3(، س ية  حنعاة )245-7/242(،  ملنفل  حصايف )212-2٠٠هباة  حناظرين )ا 

 (ي 3/344(،   عالم ) 114، 3/115درة   اال )
طثقال  حشا عية السن قاضع  (،33-5/5(، أعياا  حعصر )126  ظر   حطاحع  حسعيد )ا   (3)

-8/74(، شار ل  حالش )382-5/373(،  حدرر  حيفامنة )233، 2/234شفثة )
 ي (2/143(، لدية  حعار   )236-2/234(،  حثدر  حطاحع )76
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 وثناء العلماء عليه:  املطلب اخلامس: مكانته العلمية

 يفاا يُعد من أسرز  قفاء ، ةميفا ةق ساميةق ،    شهاق كثريق  -ر . هللا -كاا  حقمنيل
 ملرتقعة تصا يق.  ةميفا ت.  حعلمية، ةيدل عل  علن شه .،  حشا عية يف زما . يف مصر

، ة  سثة يف أماكن شىت، ةتنحي. مناصش  حق اء، ة قيل من سعده عن.،  حيف رية  حنا عة
  يليةمن  ح  ما ، ةثناء  حعلماء علي. ةمد ف  ق ه، ةتدريس. ابملدر ل  مل تلقة

ة حقاضع  حسرةجع   نقع  حيا ، قال عن.  حشي  صدر  حدين سن  حنكيل -1
 ي(1) صر أ ق. من  حقمنيل

ة حعلماء ، قال  حشي  كمال  حدين جعقر   د ني  كاا من  حققفاء    اضل -2
قال يل ينماً  يل قريٌش ،  قنظاً ،  سن  حتصرل، ة  ر  حعقل، ة حق اة  ملتق ،  ملتعثدين

أة ظفر  ي. ، ةال أثثيُّ ميفتنابً ُتيفل   ي.، ما ةقع يل  يفٌ  تطهٌ ، من أرسع  سنًة أ يف 
 سناً ،  قنظًا حند أص اس. ةمعار .، كثري  ملرةءة ة حقتنة،  تالقةكاا  سن   ، تللٌ 

 يفاا منلح. كه . ، ةكني أسيي عنده، صِ ثت. سن ، ةألل سالده، ةأقارس.، قي ألل.
 ي(2)ةحسا . ابحليل ة حنفار ك ري  حاكر، ةكاا ح. قياٌم ابحليل، منليل

جيد ،  ر  حعقلة ، ة حق اة  حنثالء، من  حققفاء  حق الءقال  حصقدي   -3
عن  حثاطل  ة َّما ٌ ، ةتعثدٌ  ح. دينٌ ، شر ة حتعرلد ئ   حثِ ،  سن  حتصرل،  حنقل
 ي(3)ةتقردٌ 

، ة حصل اء  ملتنرع ، كاا من  حققفاء  ملشفنرينقال     حدين  حسثيفع    -4
ةكاا مع جالحت. يف  حقق. عار اً ، ال قح. قال هللا  حييف  أا حسا . كاا ال يقرت عن قنل

 ي(4)ة حتقسري، ابحن ن
،  ةتعلا أبسثاف  حرق   ارتق ، سنني  تسرسل سسرابل  حنر  ة حتق قال  إل -5

، ك ري  حاكر،  سلي   حصدر، صا اً ، ة حعرسية، عار ًا اب صنل، كاا قمامًا  يب  حقق.

                                                           

 (ي 126، 127 حطاحع  حسعيد )ا    (1)
 (ي 127-125 حطاحع  حسعيد )ا    (2)
 (ي 1/363أعياا  حعصر )  (3)
 (ي 3٠، ٩/31 عية  حيفرب  حلسثيفع )طثقال  حشا  (4)
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 ي(1)ك ري  ملرةءة،  كرمياً ،  متندد ً ، متن ضعاً ، ة حتالةة

، ةأعياا   ئمة  حق الء،   كاا من أكاسر  حعلماء(2)قال   ا ظ  سن ك ري -6
 ي(3) ثاً  ص اس.، متن ضعاً ، تريِ  ً ، دي ِناً 

*** 

                                                           

 (ي 2/16٩طثقال  حشا عية حألسنني ) (1)
 ، ةتنيفه(7٠1)لن قمساعيل سن عمر سن ك ري، أسن  حقد ء  حقرشع  حشا عع، ةحد  ادل سنة ( 2)

سدمشا، من مؤحقات.  تقسري  حقرآا  حعظي ،  حثد ية ة حنفاية، طثقا   حشا عيةي  ه(774)
   قاظ (، طثقال1/11(، طثقال  ملقسرين حلد ةدي )1/3٩٩)   ظر   حدرر  حيفامنة

 (ي (534  ا) حلسينطع
 (ي 153، 3/154  ظر   يل طثقال  حققفاء  حشا عي  السن ك ري ) (3)
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 ومذهبه الفقهي:  املطلب السادس: عقيدته

 أوال : عقيدته:
حشعءق عن عقيدت.  -ةلع ك ريةٌ -مل تتعرن كتش  حرت ج  ةمصادرلا  حيت  طلعي عليفا 

 تشري سعض  حنصنا يف  حيفتاف قي أ . أقرف قي  حعقيدة   شعرية  حيفن، ر . هللا
، ة حتصريح  يفا سعقيدة   شاعرة،    ِكره سعض مسائل  حعقيدة يف  حيفتافمنها

 إا  حس  ينيفر عل  ) ي  قال ما  ص.  ، مسهحة   مر ابملعرةل ة حنفع عن  ملنيفر  منها
ةعل    شني ، قا كالم. خملنقٌ )ةقنح.  ، (شر قحي.ة سثة  ح،  ملعتليل يف  قع رؤية هللا تعاي

 ا ، ةعل   حقلسقع يف ق يفاره سع    جساد، ة الستن ء، ة حصنرة، يف قثثال  جلسمية
 يةلا  من  حدالئل  حقنية عل  أ . قريش من   شاعرة، (1)( ملصيش  يفا ة  ٌد قطعاً 

كقنح.  ةعل  هللا ؛  ية  قنح. يف كتاف   مياا  )  لف سصقال هللا  ملعنن ومنها
 ي(3)مصطلح حثعض   شاعرة،  قنح. صقال هللا  ملعننية، (2)ةكالم.(، ةقدرت.، تعاي

مل ، ةم ث.، ةر ة هللا أ ي.  قل عن  حر  عع يف كتاف   مياا  )أاي من قال  ومنها:
أر د س.  حقعل  ةقاي ،  فن مي ٌ ، أة قر دة  حعقنسة، قال قاي أر د س. قر دة  حنِ عمة، ييفن مييناً 

 يةلا  مما قد يدل عل  أ ي. ين  ق.، ليفا   قل. ةمل يعقث.، (4)( ال
ة حطرق  حيت  ، ةما كاا سائدً   ي. من  ملعتقد ل، ابحنظر يف  ح   حعصرومنها: 

ةما  ، ة حطريقة  حصن ية، َّدلا  حعقيدة   شعرية، كا ي مدعنمًة من ِقثل   يفام ة حنالة
ال سيما ، ة سن  حر عة من مناظر لق مع   ناسلة، ين سن  اعةكثدر  حد؛  كاا ملشاخي.

ةكاح  ، يف  حد ا  عن عقيدة   شاعرة  حيت كا ن  يعتقدةهنا، شي   إلسالم  سن تيمية
ةمن ، ةكمال  حدين   د ني، ةعل  رأسف  صدر  حدين  سن  ملر ل،  إاي جلي تالمياه

كا ن  من   شاعرة  حصن ي   ملد  ع    كتا   حدين  حسثيفع ةمريه؛  عاش يف  ح   حعصر

                                                           

 (، ست قيا   مد عثد   ا ظي24)ا  جلن لر  حث رية  (1)
 (ي 3٠7   ظر  )ا( 2)
(،  حصقال  إلنية يف  حيفتاف 332 (، درء  حتعارن )ا 1/1٠8  ظر  كتاس.  حعرش ) (3)

 (ي 221ة حسنة  حنثنية )ا  
 (ي 311   ظر  )ا( 4)
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ةكتش  حرت ج  مليئٌة ابحقر ئن  حيت تدل عل  أاي شينت. ةتالمياه كا ن  من ، عن معتَقدل 

ةعن سع ف   حتصريح ،  ُنقل عن أك رل  أ . ُد ن يف مقاسر  حصن ية،   شاعرة  حصن ية
، ةمعاصرةه، ةتالمياه، شينت. فؤالء ل  ، ةما  كرتُ. ميٌض من  يضق ، أب ي. كاا أشعر ً 

ةال  نس  ما تناله  حقمنيل ر . هللا من مناصش ، ةأهن  أثنن  علي. أشد  ح ناء يف كتثف 
،  فاه  حقر ئن  حقنية كلفا تدل عل  أ . كاا قد أتثر هب ، ةتدرياق ك ريةق ، ة سثةق ، ق اءق 

، ة حقتيا،  حق اءةينحن . مناصش ، ةل  ي ننا علي.،  فن قي عقيد   ةطريقتف  أقرف
 ي(1)ةهللا تعاي أعل ، ة حتدريا

 اثنيا : مذهبه الفقهي:
أبربعة ةيت ح  ح  ،  املصنف ر . هللا شا عع  ملالش، أما عن مالث.  حققفع

  أمور  
 ي(2)ُجل من ترج  ح. من أص اف كتش  حرت ج   كر أ . شا عع  ملالشاألول: 

ةتدريس. عل  ، ةق تاؤه، ةق اؤه،    لتمام. ابحتصنيف يف  حقق.  حشا ععالثاين
 ي(3) ملالش  حشا عع

 ي(4)ةتالمياه من أص اف  حقق.  حشا عع،    يع شينت.الثالث
يقصد ساح  ، (قال أص اسنا)قنح. يف  حيفتاف يف أك ر من منضعق  الرابع: 

 يال يدل قال عل  أ . كاا شا عياً ، علماء  ملالش  حشا عع
ةلن ، من أص اسنا أ . ال جينز  حتعايل مطلقاً ةعن  سن  رسني. ) من  ح  قنح.  

 ي((5)شاٌ  خماحٌف حن،  حشا عع
*** 

                                                           

(، طثقال ٩/3٠(، طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )5، 5/6  ظر  أعياا  حعصر ) (1)
 (ي 343(، ر ع  إلصر )ا  1/337(،  حدرر  حيفامنة )3/21 حشا عية السن قاضع شفثة )

 (ي 2/164  ظر   ملنفل  حصايف ) (2)
 (ي 2/254  ظر  طثقال  حشا عية السن قاضع شفثة ) (3)
 (ي 127-125  ظر   حطاحع  حسعيد )ا   (4)
 (ي 2أ/155 جلن لر  حث رية ) (5)
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 املطلب السابع: مؤلفاته:

 ةلع كاحتايل ، أسرزلا يف  حقق.، صنف  حقمنيل ر . هللا عدة كتش يف  تناق خمتلقةق 
ةلن شرٌح ، ةمثا ٌ  مقيدةٌ ،  ي.  قنٌل مليرةٌ ،  حث ر  فيط يف شرح  حنسيط -1

ةقا كاا ك ري  الستمد د ، ةأك ر  رةعاً ، أقرف تناةاًل من  ملطلش ،مطنلٌ 
 ي(1)ةلن خمطن.ٌ ، من.

خل، ، ةلن تل يٌ، حلث ر  فيط، أة جن لر  حث ر  فيط،  جلن لر  حث رية -2
ة حيفتاف ، (وهو موضوع حبثنا هذاأ يفام. كتل ي،  حرةضة من  حر  عع )

زمالئع    اضل يف  قيد  حت قيا ضمن مشرة ق يشارك   ي. عدٌد من
 ي(2) جلامعة  إلسالمية ابملدينة  ملننرة

 قٌا يف رساحةق علميةق جبامعة ،  قة  حطاحش يف شرح كا ية  سن   اجش -3
 ي(3) حقالرة

ةلع من ابف صالة  جلماعة قي ، تيفملة  ملطلش  حعايل شرح ةسيط  ح ل يل -4
ةلن ، ما هللاةسثث.  ة اة مصنق.  سن  حر عة شي   حقمنيل ر ف،  حثين 

 ي(4)مطثنٌ   قٌا ضمن رسائل علميةق ابجلامعة  إلسالمية
 ي(5)ةلن مطثن ٌ ، تيفملة تقسري  إلمام   ر  حدين  حر زي -5
 ي(6)ةلن خمطن.ٌ ، شرح أمساء هللا   سىن -6

*** 
                                                           

(، طثقال ٩/3٠(، طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )1/363  ظر  أعياا  حعصر ) (1)
 (ي 2/254 حشا عية السن قاضع شفثة )

 ي ةاسقدر  حسا  ظر   ملص (2)
 ي ةدر  حساسقا  ظر   ملص (3)
 ي 174  ظر   حعقد  ملالش ا  (4)
،  حعقد  ملالش ا ٩/31، طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع 1/363  ظر  أعياا  حعصر  (5)

 ي 1/35٩،  حدرر  حيفامنة 2/254، طثقال  حشا عية السن قاضع شفثة 4٠7
، س ية 1/35٩،  حدرر  حيفامنة 4٠7،  حعقد  ملالش ا 126  ظر   حطاحع  حسعيد ا  (6)

 ي 1/383 حنعاة 
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 املطلب الثامن: وفاته:

تنيف ر . هللا يف ينم    د  ح امن من رجش سنة سثعمائة ةسثع ةعشرين 
 ي(1)ةد ن ابحقر  ة، عن مثا   سنةق ،  صر(ه 727)

*** 

                                                           

،  حثد ية ة حنفاية ٩/31، طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع 1/364  ظر  أعياا  حعصر  (1)
 ي 1/1٠٠، درة   اال 2/255، طثقال  حشا عية السن قاضع شفثة 14/151
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 وفيه ستة مطالب:، املبحث الثاني: التعريف بالكتاب )اجلواهر البحرية(

 وتوثيق نسبته إىل املؤلف:، املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب
 أوال : حتقيق اسم الكتاب:

 ةرد نا   حيفتاف أرسعة أمساء متقارسة  
، ةلن  ) جلن لر  حث رية(، يف مقدمة  حيفتافما  كره  ملصنف ر . هللا  -1

حنقن   التتيار علي. من ؛ ةلن  الس   حاي أثثتُّ.، (ةمسيت.  جلن لر  حث رية) ي  قال  
 يِقثل قس   حقق.

، ة حققفاء  حاين  قلن  عن لا   حيفتاف، ما  كره  يع أص اف  حرت ج  -2
ة )جن لر  حث ر يف ، ط(ة )جن لر  حث ر  فيط يف شرح  حنسي، ةلع )جن لر  حث ر(
 ي رة    حقق.  حشا عع(

 اثنيا : توثيق نسبته املخطوط إىل املؤلف:
ةقي كتش  حرت ج  ةمريلا من  ملصادر ، ابحرجن  قي كالم  ملصنف يف  حيفتاف

، ةكتش  حقق. يتث  أا كتاف   جلن لر  حث رية )جن لر  حث ر(، ة ملر جع   ل  حصلة
 مما يلي:ةيتث   ح  ، يلملؤحق. أ د سن  مد  حقمن 

 ي  قال يف مقدمة  حيفتاف  ، تصريح  ملصنف ر . هللا سنسثة  حيفتاف قحي. -1
 ي(1)(ةمسيت.  جلن لر  حث رية)

، ة ي.  قنٌل مليرةٌ ، ةشرَح  حنسيط يف  حقق. يف جملد لق ك ريةق )قال  حصقدي    -2
 ي(2)(ةمساه  جن لر  حث ر   جريد  قنح. يف جملد لق ، ةمساه   حث ر  فيط، ةمثا ٌ  مقيدةٌ 

 ي(3)(ةكتاف جن لر  حث ر، صا ش  حث ر  فيط)قال     حدين  حسثيفع   -3
، خل، أ يفام. تاصًة كتل ي،  حرةضة من  حر  عع  )سنني  ققال    -4

 ي(4)(مساه  جن لر  حث ر
                                                           

 (، ست قيا  مصطق  معا ي٩5ا )  جلن لر  حث رية (1)
 (ي 8/61ل ) حن يف ابحن يا (2)
 (ي 3٠، ٩/31طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع ) (3)
 (ي 2/16٩طثقال  حشا عية حألسنني ) (4)
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ةصنيف يف  حقق.  حث ر  فيط شرَح س.  حنسيط حل ل يل يف حننق )قال  حعثادي   -5

   تتصره يف مثا ية جملد لق خبط. ةمساه  جن لر  حث ر  فيط يف ، جملدةق  من عشرين
 ي(1)(شرح  حنسيط

ةلن كتاٌف ، صا ش   حث ر  فيط يف شرح  حنسيط)   (2)قال  سن  مللقن -6
 ي(3)(ةلع جليلٌة أي اً ،   خلص. يف   جلن لر، جامٌع  شتال  ملالش، جليلٌ 

 ي(5)(ةكا   عل يف جن لر  حقمنيل)   (4)قال  ا  حدين  حس اةي -7
 ي(6)(ة حث ر، ة حنا   حقمنيل صا ش  جلن لر)قال  حسينطع   -8
 ةجلم س. يف، ة قل.  حقمنيل يف حبره)   (7)قال شي   إلسالم زكر     صاري -9
 ي(8)(جن لره

 إا قلنا  ال   قد قال  حقمنيل يف جن لره )قال  سن  ار  نيتمع   -10
                                                           

 (ي 153، 3/154 يل طثقال  حققفاء  حشا عي  السن ك ري ) (1)
( لن عمر سن علع سن أ د سن  مد، سر    حدين، أسن  ق،    صاري    دحسع  ملعرةل 2)

، من مؤحقات.  قكمال ه(8٠4)، ةتنيف سنة  ه(723)  ةل سنة  ابسن  مللقن، ةحد يف رسيع
 ايش  حيفمال،  حتاكرة يف علنم   دي ،  إلعالم سقن ئد عمدة    يفامي   ظر  طثقال 

 (ي 5/57(،   عالم حللركلع )4/43 حشا عية السن قاض  شفثة )
 (ي 4٠7 حعقد  ملالش )ا   (3)
 خلري،  ا  حدين  حس اةي، ةحديف  حقالرة سنة (  مد سن عثد  حر ن سن  مد، أسن 4)

من مؤحقات.   ح نء  حالمع يف أعياا  حقرا  ،ه(٩٠2)، ةتنيف ابملدينة، سنة ه(831)
(  ح نء  حالمع 6/1٩4 حتاسع، شرح أحقية  حعر قع،  ملقاصد   سنةي   ظر    عالم حللركلع )

 (ي 8/2)
 (ي 6/133 ح نء  حالمع ) (5)
 (ي 343اء )ا   ري   خللق (6)
( لن زكر  سن  مد سن أ د سن زكر  أسن حيع زين  حدين    صاري  حشا عع  حقاضعي ةحد سنة 7)

من مؤحقات.   تح  حر ن، شرح  ،ه(٩26)سسنييفة من  حشرقية  صر، ةتنيف سنة  ه(826)
مع أحقية  حعر قع، منفج  حطالف، أسىن  ملطاحش يف شرح رةن  حطاحشي   ظر   ح نء  حال

 (ي 3/46(   عالم حللركلع )3/234 لل  حقرا  حتاسع )
 (ي 1/83أسىن  ملطاحش ) (8)
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 ي(1)ال(  أص فما،  قع م ارست. ابح من ةجفاا، أة ح.  خليار  ل  يقس ، تيار ح.

 ي(2)(كما يف جن لر  حقمنيل)قال  خلطيش  حشرسي    -11
 ي(4)(جر  علي.  حقمنيل يف جن لرهة )   (3)قال  سن شفاف  حرملع -12
َشرََح  حقمنيل  حنسيط يف جملد لق مساه   حث ر )قال  اجع تليقة   -13

 ي(5)(ةلن  مل طن. س  أيدينا،   خلص. ةمساه  جن لر  حث ر،  فيط
حن  أ .  ) كر  حقمنيل يف جن لره   (6)) جلمل( قال سليماا   زلري -14

 ي(7) رلن عثدي  ا شئي صح أا يرلن. أبك ر من قيمت.(  قال ح.
)قال  حيفردي  قال    (8)) حثيفري( قال أسن سيفر ع ماا  حدمياطع -15

، أة أيسر سعد  حنجنف ةقثل  حقسمة، أة ماف،  حقمنيل يف  جلن لر   لن مال ة  دٌ 
 ي(٩) ال شئ ح.(

                                                           

 (ي 5/127 قة  فتا  ) (1)
 (ي 3/484م    فتا  ) (2)
( لن  مد سن أ د سن  لة،  ا  حدين  حرملع   ةيلقش ابحشا عع   حص ريي ةحد ابحقالرةي سنة 3)

مؤحقات.  عمدة  حر سح، ماية  حثياا يف شرح زسد  سن  ، منه(1٠4)، ةتنيف هبا سنة ه(٩1٩)
( معا  6/7رسالا، ماية  ملر م، هناية  فتا  قي شرح  ملنفا ي   ظر    عالم حللركلع )

 (ي 8/255 ملؤحق  )
 (ي 5/243هناية  فتا  ) (4)
 (ي 2/2٠٠8كشف  حظننا )  (5)
 ملصري،   زلري،  حشا عع،  ملعرةل ( لن سليماا سن عمر سن منصنر، أسن د ةد  حعايلع، 6)

ي من مؤحقات.   حقتن ال  إلنية، ه(12٠4)ابجلمل، ةحد يف منية ةتنيف ابحقالرة، سنة 
   ظر    عالم اشية عل  شرح منفج  حطالف،  ملن لش  فمدية سشرح  حشمايل  حرتمايةي 

 ي(271/ 4)  ملؤحق  معا  ،(131/ 3) حللركلع
 (ي 3/273 اشية  جلمل ) (7)
، ه(1266)( لن ع ماا سن  مد شطا، أسن سيفر،  حدمياطع،  حثيفري،  ليل ميفة، ةحد سنة 8)

من مؤحقات.  قعا ة  حطاحث ،  حدرر  حثفية  يما يللم  مليفلف من  حعلنم  حشرعية، كقاية  التقياء 
 (ي 3/73(، معا   ملؤحق  )4/214ةمنفا   الصقياءي   ظر    عالم حللركلع )

 (ي 2/223 ة  حطاحث  )قعا (٩)
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 شر . ةمساه   حث ر ، ةع  ابحنسيط يف  ق.  حشا عية)قال  حلركلع   -16

 ي(1)(جملد ٌل من. يف   زلرية،   جرد  قنح. ةمساه  جن لر  حث ر،  فيط
)جن لر  حث ر يف تل ي، يف تر ة  حقمنيل   (2)قال  حثاابين  حث د دي -17

 ي(3)(جل ءق أ حث ر  فيط ستة 
يف شرح  حنسيط حل ل يل يف حنن أرسع    حث ر  فيط)قال عمر ك احة   -18

 ي(4)(  خل، أ يفام. يف كتافق مساه  جن لر  حث ر يف  رة   حقق.  حشا عع، جملدةق 
*** 

                                                           

 (ي 1/222  عالم ) (1)
( لن قمساعيل سن  مد أم  سن مري سلي   حثاابين  حث د دي  عامل ابحيفتش ةمؤحقيفاي تنيف سنة 2)

، من مؤحقات.  قي اح  مليفننا يف  حايل عل  كشف  حظننا ةلدية  حعار  ، ه(133٩)
 (ي 2/28٩(، معا   ملؤحق  )1/326لركلع )أمساء  ملؤحق  ةآاثر  ملصنق ي   ظر    عالم حل

 (ي 1/1٠5لدية  حعار   ) (3)
 (ي 2٩8، 1/2٩٩معا   ملؤحق  ) (4)
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 وماكنته العلمية:، املطلب اثلاين: أهمية الكتاب
 ةميفا ت.  حعلمية يف  حنقا.  حتاحية ، تتال  أ ية لا   حيفتاف

ةقد سثا  كر ، ةميفا ت.  حعلمية  حر يعة، علن منلحة مؤحق. َّ   حدين  حقمنيل -1
 ي(1) لُيطلش من.،  ال معىن إلعادت. لنا،  ح  عند تر ة  ملؤحف

ة عتمادل  علي. يف  قل ،  قُل من جاء سعده من  حعلماء عن لا   حيفتاف -2
 ي(2) لُيطلش من.، ةقد مر  كر  ح  يف  ملطلش  حساسا، أقن ل  حشا عية ة صنصف 

جيعل. ، ة حنقنل  حن رية، ة حقرة   حيف رية، ثا    ح ليرةكنا  حيفتاف حيني  مل -3
ة ملنسنعال  حققفية  حيت يُرجع ، ة ملطنالل، من زمرة  ر ئد  حتصنيقال يف  حقق.  حشا عع

 فن كتاٌف جامٌع جلميع  ملسائل ، ال سيما أا  ملصنف  ع عن كل من سثق.، قحيفا
 يةأملش  حقرة  يف  حقق.  حشا عع،  حققفية

  من  ح  ما يلع ،  حعلماء عل  لا   حيفتافثناء  -4
، ة ي.  قنٌل مليرةٌ ، ةشرَح  حنسيط يف  حقق. يف جملد لق ك ريةق )قال  حصقدي   -

  جريد  قنح. يف جملد لق ةمساه  جن لر ، ةمساه   حث ر  فيط، ةمثا ٌ  مقيدةٌ 
 ي(3)( حث ر

ةقا  ، من شرح  سن  حر عةأقرف تناةاًل ، شرح  حنسيط شر ًا مطنالً )سنني  قال  إل -
سل ال أعل  كتااًب يف  ملالش أك ر ، ةأك ر  رةعًا من. أي اً ، كاا ك ري  الستمد د من.

خل، أ يفام. تاصًة كتل ي،   ، مساه   حث ر  فيط يف شرح  حنسيط، مسائل من.
 ي(4)(مساه  جن لر  حث ر،  حرةضة من  حر  عع

*** 

                                                           

 ي(32ر جع )ا   (1)
 ر جع  ملطلش  حساساي  (2)
 ي 8/61 حن يف ابحن يال  (3)
 ي 2/16٩طثقال  حشا عية حألسنني  (4)
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 ص املحقق:املطلب اثلالث: منهج املؤلف يف انل
 ةمن.،  حيفتاف لا  تصنيف يف علي. ميشع درابً  حنقس. هللا ر .  ملصنف رس  لقد

   قال،  حيفتاف مقدمة يف س. صرح ما ةلن،  حيفتاف لا  قتر   من لد . يتث 
، مر جعت. تسفيل ساح  ةقصدل،  حسفل  حدحيل قال،   دحة عن جمردةً  أ يفاماً  ةجعلت.)

ةمييفن تل ي، منفج  ملؤحف يف كتاس. ، (1)(ة  يف ،  حقتيا يف علي. ة العتماد، من. ة حنقل
  أييتكما 

 أوال : منهجه ح تبويب الكتاب وترتيبه:
 تثع يف تثنيث.  حيفتاف ةترتيث. طريقة  حشا عية يف  حرتتيش ة سش ترتيش  -1

 ي إاي  حيفتاف خمتصر حشرح  حنسيط حل ل يل؛ ةال مرة،  إلمام  ح ل يل تصنصاً 
 ةقي،  صنلق  قي ة  سن فَ ، أسن فق  قي ة حيفتش، كتش يقس   حيفتاف ق -2
 (ي71،   ظر م ال يف كتاف  ح  ا  )ا   رة ق  ةقي، مسائل

 اثنيا : منهجه ح عرض املسائل:
من  ي  ، ةيشرح ما حيتا  قي شرح ةتقسري، يثدأ ساكر  ملسهحة ةتصنيرلا -1

م يف  قا  حعقيقة، ة حيفال :(151، قال يف كتاف  حعقيقة  )ا  حل ة ة الصطالح
 أما   ةل   احعقيقة شاٌة أة حننلا، ُتاسح سعد  حنالدة  ةةقتفا، ةيف  يفمفا

، . سع فايةيقنم ستنج، ة  قن ل ة  ةج.  يفا، ياكر  حطرق يف  ملسهحة -2
ةي عف سعض ، ةينرد  العرت ضال، ةيرجح ما ير ه ر ج اً ، ةيص ح ما ير ه ص ي اً 

 ( م الي86)ا   كما يف ي حرد   ةج. ةيرد عل  ما حيتا  قي
ةخير  عن  ملنضن   حاي لن  ي. ، ة حتقريعال،  ملسائل  كر من ُييف ر -3
 عل  يدل مما،  حيف ري  ستطر ده سسثش ة ح ؛ أ ياانً  آتر يف  حقق. منضن ق  يف ةيدتل
 ، كما يف )(ة قف. علم. سعة

 اثلثا : منهجه ح النقل:
 ي  ة ملتهترين ة ملعاصرين ح.أك ر  ملؤحف يف  حنقل عن   ئمة  ملتقدم -1
قال  ، (2٠٠، كما يف )ا  يسمِ ع  حيفتاف  حاي  قل عن. ةمؤحق. أ ياانً   -2

                                                           

 (، ست قيا  مصطق  معا ي 5٠)ا  (  جلن لر  حث رية (1



     قسم ادلراسة             دراسة كتابه               اجلواهر ابلحرية  
 

44 
كما يف   ،ةياكر  حيفتاف دةا  س  مؤحق. أ ياانً  ،ةمال  حر  عع يف  حشرح قي  جلن ز

، مل حين  قال  ةيف تتمة  حتتمة (38٩)ا  ةياكر  ملؤحف دةا كتاس. ، ةحن د ع قي  مِ ع ق
 (، قال  ةقال  حننةي   حعينف ستة أقسامييي٩٠، كما يف )ا ةلن   ك ر، رة 

ال ، ةقمنا يصنم. سعثارت. ةأسلنس.  خلاا، مل يلتلم سنقل   قن ل ابحني، ماحثاً   -3
 يسعثارة من  قل عن. من   ئمة

 قال،   ص اف  يقنل م الً  قال، ك ريً  ما يُثف   كر من ينقل عنف  -4
 يم ال (181(، ة )14٩،   ظر  )ا يفا ةل، قيل أة،  اعة

  حنجيل شرح كاحعليل؛  قحيفا قشارةق  دةا  صاً   حيفتش سعض عن  حنقل من ُييف ر -5
 ي حر عة السن  حنثي. ةكقاية،  حعايل ة ملطلش، حلننةي ة حرةضة ة جملمن ، حلر  عع

 يف ح. قنح  ياكر ة رةً ، -هللا ر . - حشا عع قنلَ   ملسائل سعض يف ياكر -6
 ية جلديد  حقدن  أي، حة ملسه

 رابعا : منهجه ح النقل عن املذاهب األخرى:
 يعل  أقن ل  ملالش  حشا عع ماحثاً  -ر . هللا - ملؤحف قتصر  -1
 يعن  ملالش   نقع ةماحثفا، مل ينقل من  ملا لش   تر  قال قليالً  -2
كقنح. يف يماحش  قل. عن   نقية سن سطة  إلمام  حر  عع ر . هللا -3

قال  حر  عع  يف كتثف   أاي كلمة  أة، ق   دتلي س   قي   قت ي   (44٠)ا
   تقاؤ ا

 خامسا : منهجه ح الرتجيح والتصحيح:
 ية حتص يح س   حطرق ة  قن ل ة  ةج.ح يقنم  ملؤحف ابحرتجي -1
ة سن  حر عة ،  حر  عع ة حننةي ماحثاً ؛ يتثع يف ترجي . ةتص ي .  حشيي   -2
ة ملاةردي ، كاإلمام؛  ةق    كر تص يح مريل ، سند قحيف  يف  ح احشدةا أاي يُ ، أ ياانً 

أ ي. ي من   ك ر من قيمتفا  يية، والثاين:  (، قال 126، كما يف )ةمري ا ُيسند قحيف 
ا ال تنعقد، أحدمها؛ (  3٠5، ةقال يف صق ة )ةقيمة  حلي  ، ةص ي .  ملاةردي   أهني

 يةص ي .  إلمام
ة رة يعرتن ، ةيردُّ عليفا، ةي عف سع فا،   قن ل يعرتن عل  سعض -3
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(، 244(، )217،   ظر م ال  )عل  قنل أة ي عف دةا أا يث   حسثش ةال يرد علي.

 (ي278)
ره سقنح.  قلي -4 (، 416، كما يف )ا ق   كاا ح. رأي تاا يف مسهحة ُيَصدِ 

 يغقلُي  ةيف  ن . سدتنل  حليل تالل س  أ  قس اق ة سن  حصثا  قال 
 سادسا : منهجه ح ذكر األدلة:

،  حسيفل  حديحيل قال،   دحة عن جمردةً     يفام أ ي. جعل -ر . هللا - كر  ملؤحف
 . ل  ينرد من  آل ل ة   ادي  ة آلاثر قال قليالً 

 ةلع معدةدة، مل يرد يف  حقس   خلاا   قال آ ل منهجه ح ذكر اآلايت: - أ
، ةقنح. (2)﴾يث جث  مث  ىث يت ىت﴿ تعاي  قنح.ة  ،(1)چ ہچ  قنح. تعاي 

 ،(4){ھ}، ةيف  ح ا ية  (3){ٱ}تعاي  
  منهجه ح إيراد األحاديث واآلاثر - ب

يشري قي ، ةياكره ابملعىن  رة، ق   أةرد  دي ًا أة أثرً   إ . ييفتقع   ل  حشيالد
 ي رة أتر ،   دي  أة   ثر دةا  كره

 سابعا : منهجه ح اللغة:
 يف  ح احش،  حن ض ة  حسيفلة ارة حعث يست دم -1
 يةيعرِ ل سثعض  ملصطل ال، يشرح سعض مريش   حقاظ -2
يعلة  يف شر . حلمقرد ل ة ملصطل ال قي سعض   ئمة ةسعض  ملعاج   -3
 يأ ياانً 

 اثمنا : منهجه ح اإلحاالت:
 يييف ر من  إل االل عل   حيفتاف  قس. -1
، ةحقظ  سيها، ثاحإل احة عل  ما س، مر، م  ، يست دم أحقاظ  تقدم -2

                                                           

 (ي 28سنرة   ج  )( 1)
 (ي 24( سنرة  إل ساا  )(2
 (ي 1  )سنرة ق (3)
  ي(1)   حقمر سنرة( 4)
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 ية آلا حإل احة عل  ما سيها

ةسيها  حيفالم عنفا يف  ملطلش ، يف كتاس. ختا  ملؤحف سعض  ملصطل ال  -
 ي آلا قا شاء هللا تعاي

*** 
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 املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف انلص املحقق:
اهنا ةسي، حقد  ست دم  ملصنف ر . هللا يف كتاس. لا  ك ريً  من  الصطال ال

  كالتايل

ة حد قمام   جلني    يقصد س.  ملؤحف  أو الشيخ أبو حممدأبو حممد -1
   رم  

ال مريل  من ،  تقاق  قفاء  ملالش  حشا عع وما شابه ذلك:  اتفقوا -2
 ي(1) ملا لش  حققفية

ة ح   يما حن كاا حلمسهحة ، لن   يف    قن  شثفًا ابحعلة األشبه: -3
 ي(2)يفنا  حعلة يف أ د ا أقن  من  آلترح،  يفماا مثنياا عل  قياس 

أة  حنجنه  ص اف  إلمام ، لن  حرأي  حر جح من  حنجف األصح:  -4
، ابحنظر قي قنة دحيل كلق منفما، ة ح  ق   كاا  الخلتالل س   حنجف  قن ً ،  حشا عع

ةيقاسل.  حص يح ،  احر جح من  حنجنه  ينئاق لن   صح، ةترجح أ د ا عل   آلتر
 ي(3) رتجيح علي. حاح ، حيفن   صح أقن  من. يف قنة دحيل.، ي يشارك. يف  حص ة حا

 ىت  ،   ل   قفاء  حشا عية  حاين سل ن  يف  حعل  مثل ًا عظيماً األصحاب -5
، كا ي ن   جتفاد     حققفية  خلاصة  حيت ترجنلا عل  أصنل  إلمام  حشا عع

منتسثنا قي  إلمام  حشا عع  ةل  يف  ح ، ة ستنثطنلا من تالل تطثيا قن عده
 ي(4)ةيسَمنا  أص اف  حنجنه، ةمالث.

أة   قن ل حإلمام  حشا عع ر . ، لن  حرأي  حر جح من  حقنح  األظهر: -6

                                                           

 (ي 513  ظر   ملدتل قي مالش  إلمام  حشا عع  كرم  حقن مسع )ا   (1)
(،  ملدتل قي مالش 274، 275  ظر  مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن  حظقريي )ا   (2)

 (ي 511ن مسع )ا   إلمام  حشا عع  كرم  حق
، 272(، مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن  حظقريي )ا  181  ظر   خلل ئن  حسنية )ا   (3)

 (ي 5٠٩، 51٠(،  ملدتل قي مالش  إلمام  حشا عع  كرم  حقن مسع )ا  271
(،  ملدتل قي مالش  إلمام 62  ظر   ملدتل قي در سة  ملا لش  حققفية حعلع  عة )ا   (4)

 (ي 5٠7، 5٠8 عع  كرم  حقن مسع )ا   حشا
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ةترجح ، ابحنظر قي قنة دحيل كلق منفما، ة ح  ق   كاا  التتالل س   حقنح  قن ً ، هللا

ةيقاسل. ، حشا عع  ينئاق لن   ظفر احر جح من أقن ل  إلمام  ، أ د ا عل   آلتر
 ي(1)حيفن   ظفر أشد من. ظفنر ً يف  حرج اا،  حظالر  حاي يشارك. يف  حظفنر

 (2)ي فن كاجلازم س.،   أي  أ ي. مل يردهقرره -7

 ي(3)لن ما قن  قياس. أصالً ةجامعاً، أة ة  د  منفما القياس: -8
 ي(4)  ل   فنر  حشا عية ال مريل األكثرون -9

 ي(5)ريد س. قمام   رم   جلني  يف كتاس.  هناية  ملطلشياإلمام:  -10
؛  إ . ال يت   حتصريح ابمس.، حلدالحة عل   حنقل عن  حعامل   عبعضهم:  -11

 ي(6) إ   مال ُصرح ابمس.، ال تمال رجنع. عن قنح.
 ي(7)قثثال  ملسهحة سدحيل.التحقيق:  -12
ةال جينز أا  ، حقنل  حاي  ستُنثط من  ،  حشا عع ر . هللاالتخريج:  -13
 ي(8)يُنسش قحي.
 ي(٩)عدٌد من   ص اف ال يصلنا قي عدد  جلمفنرمجاعٌة:  -14
 ي(1٠) حشا عية ال مريل أك ر  حعلماء   ل  اجلمهور -15

                                                           

، 27٠(، مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن  حظقريي )ا  17٩  ظر   خلل ئن  حسنية )ا   (1)
 (ي 5٠6(،  ملدتل قي مالش  إلمام  حشا عع  كرم  حقن مسع )ا  26٩

 (ي 17(، معا  مصطل ال  ق.  حشا عية )ا  138  ظر   حقن ك.  مليفية )ا  ( 2)
 (ي2٠   حشا ية يف سياا  صطال ال  حشا عية )ا  ظر ( 3)
 (ي 1/5  ظر   جملمن  )( 4)
(،  ملدتل قي در سة  ملا لش 115(،  خلل ئن  حسنية )ا  87  ظر  خمتصر  حقن ئد  مليفية )ا  ( 5)

 (ي 236(، مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن  حظقريي )ا  53 حققفية حعلع  عة )ا  
 (ي 25٠ ملا لش  حققفية ملرن  حظقريي )ا     ظر  مصطل ال( 6)
 (ي 23  ظر  معا  يف مصطل ال  ق.  حشا عية )ا  ( 7)
 (ي 286، 287  ظر   حث    حققفع إلمساعيل عثد  حعال )ا   (8)
  (ي7  ظر   حشا ية يف سياا  صطال ال  حشا عية )ا  ( ٩)
 .(7 حشا ية يف سياا  صطال ال  حشا عية )ا    ظر (1٠)
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 ي(1)لن تقصيٌل سعد ق الق يف عرن  ملسهحةحاصل الكالم:  -16
ل   قفاء  حشا عية  حاين تلقن  ةتتلماة  عل  اخلراسانيون )املراوزة(:  -17
ةرئيا ، ةصنقن  ةأحقن  عل  طريقتف ، ةهنان  هناف ، شا عية من تر سااعلماء  ح

ةمن أشفرل   أسن ، ةيتثع.  اعٌة ك ريةا، طريقة  خلر سا ي  لن   حققال  حص ري  ملرةزي
، ة ملسعندي، ة حشي  أسن علع  حسناع، ة حقاضع  س ، ة حقنر ين،  مد  جلني 

 ي(2)ةقمام   رم   جلني 
أة ،  حاي تَوَع يَد أب د أسثاف  حرتجيح كقنة  حدحيلألرجح: ا  الراجح -18

 ي(3)أة حشفرت.، مناسثت. حللماا أة ما  قت اه  حعرل
 ي(4)قال أ . أك ر ما يقال  يما ُيش   ي.،  عىن قالزعم:  -19

 يقصد س.  ملؤحف أاب  امد  السقر يي  الشيخ: -20

  حشري زيي أاب قس اق يقصد س. صاحب التنبيه: -21

يقصد س. أاب   سن  حشاشع  سن أ  سيفر  حشاشع  يب:صاحب التقر  -22
  حيفثريي

 يقصد س. أاب علع  حطربيي صاحب العدة: -23
يدل عل  كنا  خلالل ةجفًا  ص اف  حشا عع مست رٌَ  من الصحيح:  -24
ةأا  ملقاسل ضعيٌف ة اسٌد ال ، حعدم قنة دحيل  ملقاسل؛ ةأا  خلالل مري قنيٌ ، كالم  إلمام
ة حص يح أقن  من )قال  حرملع  ، ةقمنا  حعمل ابحص يح، .ح عف مدرك؛ يُعمل س.
 ي(5)(  صح

                                                           

 (ي 512  ظر   ملدتل قي مالش  إلمام  حشا عع  كرم  حقن مسع )ا ( 1)
 (ي 132، 133  ظر  هناية  ملطلش  ملقدمة)ا  ( 2)
 (ي 274  ظر  مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن  حظقريي )ا  ( 3)
(، مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن  حظقريي )ا  183  ظر   خلل ئن  حسنية )ا  ( 4)

 (ي 511قي مالش  إلمام  حشا عع  كرم  حقن مسع )ا   (،  ملدتل28٠
(، مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن 181(،  خلل ئن  حسنية )ا  1/4٩  ظر  هناية  فتا  ) (5)

 (ي 51٠(،  ملدتل قي مالش  إلمام  حشا عع  كرم  حقن مسع )ا 272، 273 حظقريي )ا  
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ةُيستعمل    ييفنا ، من أحقاظ  حرتجيح س  ةجنه   ص افالصواب:  -25

 ي(1)ة ح  ح عف مدرك.؛  ملقاسل ةجفاً ضعيقاً أة ة لياً 
 ي(2)جيمع  حقرة  ة ملسائل من ابف ة  د من  حقق.،  يف  شرعع كلعالضابي:  -26
ة ملر د ساح   تتالل   ص اف يف  يفاية و الطرق: أ  الطريقان -27
ةيقنل  آلتر  ال جينز قنالً ،  يقنل سع ف  م اًل  يف  ملسهحة قنالا أة ةجفاا،  ملالش

ةيقنل  آلتر   يفا ، أة يقنل أ د ا  يف  ملسهحة تقصيلٌ ، ة  دً  أة ةجفًا ة  د ً 
 .(3)يفس.ةقد ُيستعمل  حنجف  يف منضع  حطريق  ةع، تالٌل مطلاٌ 

، ةكاا ر ج ًا عل  مقاسل.، أة  حنج.  حاي قني دحيل.، لن  حقنلالظاهر:  -28
 ي(4)قال أا  حظالر أقل رج اانً من   ظفر، ةلن  حرأي  ح ريش

ل   قفاء  حشا عية  حاين تلقن  ةتتلماة  عل  علماء  حشا عية من العراقيون:  -29
ئيا طريقة  حعر قي  لن   حشي  أسن ةر ، ةصنقن  ةأحقن  عل  طريقتف ، ةهنان  هناف ،  حعر ق

ة حقاضع ، ةمن أشفرل    ملاةردي، ةيتثع.  اعٌة ال حُيَصنا عدد ً ،  امد  إلسقر يي 
 ي(5)ة سن أ  عصرةا، ة حقارقع، ة حشري زي، ةسلي ، ة فاملع، ة حثند ياع،  حطربي

 (6)قيصاً ةس  اً ال تن، حثياا  ملقاالل  ح ري  ملرضاةالغلي:  -30

أة  حنج. ، ةأا  حقنل،   يدل عل  ةجند  خلاللأو ح وجه    ح قول -31
 ي(7)ةيف  حنج.   صح أة  حص يح، ةأا مقاسل. يف  حقنل   ظفر أة  ملشفنر، ضعيفٌ 

 ي  ، ُيستعمل لا   حلقط عندما ييفنا ح. يف  ملسهحة رأٌي آترفيه نظٌر:  -32
 ي(8)ير   ساد  ملعىن  حقائ 

                                                           

 (ي 272، 273 حظقريي )ا     ظر  مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن (1)
  حققفية  حقن عد منسنعة ،(23/ 1)   رسعة  ملا لش يف ةتطثيقا ا  حققفية  حقن عد  ظر   (2)

 (ي35/ 1/ 1)
(،  ملدتل قي مالش  إلمام 267  ظر  مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن  حظقريي )ا   (3)

 (ي 5٠8، 5٠٩ حشا عع  كرم  حقن مسع )ا  
 (ي 274صطل ال  ملا لش  حققفية ملرن  حظقريي )ا    ظر  م (4)
 (، ةستها تر  ف  أثناء  حت قياي 132، 133  ظر  هناية  ملطلش  ملقدمة )ا   (5)
 ي (153  ظر   حقن ئد  مليفية )ا  ( 6)
 (ي 18٠  ظر   خلل ئن  حسنية )ا   (7)
 (ي 261ملرن  حظقريي )ا  (، مصطل ال  ملا لش  حققفية 186  ظر   خلل ئن  حسنية )ا   (8)
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 قال ق   صرح خبالل، كتاس.   حتعليقةيقصد س.  حقاضع  س  يف  القاضي:  -33

 ي(1) ح 
ةأشفر رة ة ، أة ق تاءً ، ما قاح.  حشا عع  صر تصنيقاً القول اجلديد:  -34

ةين ا سن عثد ، ة رملة، ة حرسيع  جليلي، ة حرسيع  ملر دي، ة مللين،  جلديد ل    حثنيطع
 ي(2)ةمريل ،  ة مد سن عثد هللا سن عثد   يف، ةعثد هللا سن  حلسري  مليفع،   عل 

، لن ما قاح.  حشا عع يف  حعر ق قثل   تقاح. قي مصر تصنيقاً القول القدمي:  -35
رة ة ، ةأشفر (3)يةيسم     اة، ةصنف يف  حعر ق كتاس.  حقدن)قال  حننةي  ، أة ق تاءً 

 ي حقدن  أسن ثنر، أ د سن  نثل،  حلعقر ين،  حيفر سيسع
الل س  قنح  أة أقن لق حلشا عع أة   قن ل  يدل عل  أا  خل  القوالن -36
ةأرج ية أ دلا يُعرل سرتجيح ، سن ٌء كا ي   قن ل قدميًة أة جديدةً ، ر . هللا

 ي(4)أة ابحن، علي.،   ص اف ح.
 .(5)أة سياا ة قع، أة منع، يؤت  س. جلمعالقيد:  -37
ةعل  ، تدل عل  أاي  ملسهحة تال يةٌ ،   صيغ متريضق ويقال، وُحكي، قيل -38
ةأاي  خلالل ةجٌ. من أةج.   ص اف ، ةأاي  خلالل س    ص اف،  حقنل ضعف لا 

ة ا ما يعرَب هبما ، أة  حص يح، ةأا مقاسل.   صح، ال قناًل من أقن ل  حشا عع ر . هللا
 ي(6)عن أةج.   ص اف

                                                           

(،  ملدتل قي در سة  ملا لش 116(،  خلل ئن  حسنية )ا  87  ظر  خمتصر  حقن ئد  مليفية )ا   (1)
 (ي 235(، مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن  حظقريي )ا  53 حققفية حعلع  عة )ا  

، 281ل )ا  (،  حث    حققفع إلمساعيل عثد  حعا18٠  ظر   خلل ئن  حسنية )ا   (2)
 (ي 253(، مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن  حظقريي )ا  28٠

(،  حث    حققفع إلمساعيل عثد  حعال 17٩(، ة  ظر   خلل ئن  حسنية )ا  1/٩ جملمن  ) (3)
 (ي 251(، مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن  حظقريي )ا  278)ا  

لش  إلمام  حشا عع  كرم  حقن مسع )ا  (،  ملدتل قي ما181  ظر   خلل ئن  حسنية )ا   (4)
 (ي 266(، مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن  حظقريي )ا  5٠5

 (ي 64  ظر    ظر  معا  يف مصطل ال  ق.  حشا عية )ا  ( 5)
(، مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن  حظقريي )ا  181، 182  ظر   خلل ئن  حسنية )ا   (6)

 (ي 511م  حشا عع  كرم  حقن مسع )ا  (،  ملدتل قي مالش  إلما27٩
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ةلا  عند ، ل  من جاؤة  سعد  حقرا  حر سع من علماء  حشا عيةاملتأخرون:  -39

 ي(1)أما سعد  حر  عع ة حننةي  ف  َمن سعد ا، ةمن كاا قريثاً من عصرل  حر  عع  حننةي 
،   يُطلا لا   الصطالح عل   حرأي  حر جح يف  يفاية  ملالشاملذهب -40

 ي تار  ملصنف ما ، أة أك ر، ة ح  عند  تتالل   ص اف يف  يفايت. ساكرل  طريق 
 ي(2)، لن  حر جح منفا ةيقنل  عل   ملالش

قال أ . أيا  ي  ، عمل حلرتجيح س  أقن ل  حشا عع ر . هللا  ُيستاملشهور -41
 ي(3)ةمقاسل  ملشفنر لن  ح ريش، ح عف مدرك.؛ ييفنا  حقنل  ملقاسل ضعيقاً 

ةلن من صيغ ،   لن   يف  ابحشعء ال عل  ةج.  حصر  ةمقتضى كالمهم -42
 ي(4) حتربي

أة ةجٌ. ، أة  ٌ، ح.،   يدل عل  أ . قما قنٌل حلشا عع ر . هللااملنصوص -43
 ي(5)ةأا مقاسل. ضعيٌف ال يُعمل س.، ةأ .  حر جح من  خلالل، حألص اف
، ةلن  حر جح من  خلالل يف  ملالش، يدل عل  أ . من أقن ل  حشا ععالنص:  -44

ةمُسع ما ،  ال يُعمل س.، أة قنٌل خمرٌ  من  ،ق يف  ظري مسهحةق ، ةأا مقاسل. ةجٌ. ضعيٌف جد ً 
 ي(6)أة   ي. مر نٌ  قي  إلمام، حقدر حتنصي،  إلمام علي.  ي. مر ن   ؛ قاح.  صاً 

                                                           

 (ي 238(، مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن  حظقريي )ا  184  ظر   خلل ئن  حسنية )ا   (1)
(، مصطل ال  ملا لش  حققفية 182(، ة  ظر   خلل ئن  حسنية )ا  1/6رةضة  حطاحث  ) (2)

ا عع  كرم  حقن مسع (،  ملدتل قي مالش  إلمام  حش273، 274ملرن  حظقريي )ا  
 (ي 5٠٩)ا  

، 271(، مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن  حظقريي )ا 17٩  ظر   خلل ئن  حسنية )ا   (3)
 (ي 5٠7(،  ملدتل قي مالش  إلمام  حشا عع  كرم  حقن مسع )ا  27٠

(، مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن  حظقريي 184، 186  ظر   خلل ئن  حسنية )ا   (4)
  (ي277 )ا 

 (ي 286(،  حث    حققفع إلمساعيل عثد  حعال )ا  182  ظر   خلل ئن  حسنية )ا   (5)
(، 286(،  حث    حققفع إلمساعيل عثد  حعال )ا  182  ظر   خلل ئن  حسنية )ا   (6)

(،  ملدتل قي مالش  إلمام 25٠، 251مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن  حظقريي )ا  
 (ي 51٠ن مسع )ا   حشا عع  كرم  حق
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لع  جتفاد ل  الص اف  ملنتسث  قي  إلمام أو األوجه:   الوجهان -45

ة حقن عد  حيت ،  حيت  ستنثطنلا عل  ضنء   صنل  حعامة حلمالش،  حشا عع ةمالث.
سثة  حنج. ةيف مد  ص ة  ، ةلع ال ختر  عن  طاق  ملالش، رمسفا  إلمام  حشا عع

  . مندي  ؛ (  صح أ . ال يُنسش قحي.)قال  إلمام  حننةي  ،  ملَ ري  قي  إلمام  حشا عع
ةقد ييفنان ، ةقا  ُكر يف مسهحةق ةجفاا  قد ييفنان حققيف ،  جتفاد صا ش  حنج.

ةق   كاا لا   الجتفاد  خلاا مثنيًا عل  قاعدةق أصنحيةق مري  حقاعدة  حيت ، حققي.ق ة  دق 
 ي(1) ال يُعترب لا   حرأي عندلا ةجفاً يف  ملالش  حشا عع،  كرلا  إلمام  حشا عع

ة حسياق لن  حاي يث  ،   ةل  حلنجنف أة  حندفوال ينبغي:   ينبغي -46
 ي(2)ة حسياق لن  حاي يث   ح ، ح اين  حلت رن أة  حيفر لةوا،  ح 

*** 

                                                           

(، مصطل ال  ملا لش  حققفية ملرن 182(،  خلل ئن  حسنية )ا  1/43  ظر   جملمن  ) (1)
 (ي 5٠8(،  ملدتل قي مالش  إلمام  حشا عع  كرم  حقن مسع )ا  267 حظقريي )ا  

 (ي 513  ظر   ملدتل قي مالش  إلمام  حشا عع  كرم  حقن مسع )ا   (2)
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 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف انلص املحقق:
ةقد ، يف كتاس. ) جلن لر  حث رية( عل  مصادر ك ريةق  -ر . هللا -د  حقمنيل عتم

ةلن -ةأتر  ابملعىن ، ةينقل  رًة ابحن،،  قل منفا مثاشرًة أة سن سطة كتشق أتر 
 تارًة ياكر  س   حيفتاف  حاي ينقل من. ؛ ةعند  حنقل حيا ح. هنٌج مع ٌ ، - ح احش
ال سيما ق    ،  رًة ياكر  س   ملؤحف مع  حيفتافة ، ة رًة ياكر  س  مؤحق.  قط،  قط

ةسهرتش سعنا هللا لاه  ملصادر  سش ، كاا كتااًب مل يعتد  حنقل من. عن  ح   ملؤحف
 مع  كر  ملطثن  منفا ة مل طن. ،   رةل  ناائية

      حقاس  عثد  حر ن سن  مد سن أ د الداينة فروع أحكام اإلابنة عن .1
، ةينجد سع فا يف  مليفتثة خمطن.، ه(461 حقنر ين  ملرةزي )ل سن  مد سن  نر ا 

  ملركلية يف  جلامعة  إلسالميةي
  ح ل يل  مد سن  مد سن  مد  امد أ  حإلمام  الدين علوم إحياء .2

 يمطثن  ،(ه5٠5 ل)
 يمطثن ، ه(2٠4حإلمام  مد سن قدريا  حشا عع )ل األم:  .3
  حرة ين  مد سن أ د سن اعيلقمس سن  حن  د عثد حلقاضع  املذهب حبر .4

 يمطثن ، (ه5٠2ل )
حإلمام أ   امد  مد سن  مد سن  مد  ح ل يل البسيي ح املذهب:  .5

 يمطثن  ،ه(5٠5)ل 
    خلري حيىي سن أ   خلري سن سامل سن  ح مذهب اإلمام الشافعي: البيان .6

 يمطثن ، ه(558أسعد سن حيىي  حعمر ين  حيماين )ل 
 سن مهمنا سن  حر ن عثد سعد    :الداينة فروع أحكام عن ةاإلابن تتمة .7

 يمطثن ، (ه478 ل)  ملتنيل قسر لي  سن علع

 ، مققندي(6٠٠ سعد سن  مند، أسن  حقتنح  حعالع )ل تتمة التتمة: .8
  إلسقر يي  طالر أ  سن أ د سن  مد سن أ د  امد أ  حلشي  التعليقة: .9

 يخمطن.، (ه4٠6 ل)
 عمر سن طالر سن هللا عثد سن طالر  حطيش أ  حلقاضع  التعليقة .10

 يمطثن ، (ه45٠ ل)  حطربي
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 يمطثن ، (ه462 ل)  ملرةزي  مد سن   س  علع أ  حلقاضع التعليقة: .11
 يمققند، (536)ل  ملرةرة ي سر لي  سن أ د أسن قس اق إل التعليقة: .12
 الحع ماا سن عثد  حر ن أسن عمرة  ملعرةل ابسن  حصحالتعليق:  .13

 .(جمفنل) مل أقف علع معلنمة عن.، (577)
 ،(ه3٩٩ ل) علع سن  مد  حشاشع  حيفثري  حققال سن حلقاس  التقريب: .14

 يخمطن.
 ،(ه335 ل)  حقاا  سن  حطربي أ د أ  سن أ د  حعثال    التلخيص: .15

 يمطثن 
 سن علع سن قسر لي  قس اق أ  حلشي  ح الفقه الشافعي: التنبيه .16

 يمطثن ، (ه476 ل)  حشري زي هللا عثد سن ينسف
 سن   س   مد أ  حلعالمة  ح فقه اإلمام الشافعي التهذيب .17

 يمطثن ، (ه516 ل)  حشا عع  حقر ء  سن  حث ني  مد سن مسعند
 ،(ه5٠5 ل)  ح ل يل  مد سن  مد سن  مد  امد أ  حإلمام  اخلالصة .18

 يمطثن 
 ،(ه55٠ ل)  مل لةمع َّا سن  يع سن جملع  ملعايل أ  حلقاضع الذخائر: .19

 يخمطن.
  حثند ياع حيىي سن هللا عثيد سن   سن علع أ  حلشي  الذخرية: .20

 يخمطن. ،(ه425 ل)
 يخمطن.، (ه4٩5 ل)  حعثادي   سن    الرقم: .21
 سن حيىي  حدين  يع زكر  أ  حإلمام املفتني: وعمدة الطالبني روضة .22

 يمطثن ، (ه677 ل)  حننةي شرل
 عثد سن  مد سن  حسيد عثد  صر    الشافعية: فروع ح الشامل  .23

 يمطثن ، (ه477 ل)  حث د دي  حصثاغ  سن جعقر سن أ د سن  حن  د
 مساعيل سن  اد أسن  صر  إلالصحاي اتج اللغة وصحاي العربية .24
 يمطثن ، (3٩3)ل  حرتكع   جلنلري
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 يخمطن.، (عشرة  حر سعة  حطثقة من) علع  حطربي     العدة  .25
 سن  مد سن  حيفرن عثد حإلمام (:الكبري الشري) الوجيز شري العزيز .26

 يمطثن ، (ه623 ل)  حقلةي   حر  عع  حقاس  أ ،  حيفرن عثد
ع ماا سن عثد  حر ن أسن عمرة  ملعرةل ابسن   حفتاوى ابن الصالي .27
 مطثن ، (577)ل   حصالح

، حن  د صر عثد  حسيد سن  مد سن عثد     فتاوى ابن الصباغ:  .28
 يمطثن ، (477)ل   ملعرةل ابسن  حصثاغ

 سن  حعليل عثد  حدين عل  مد أ  حلشي   السالم عبد بن العز فتاوى .29
 يمطثن ، (ه66٠ ل)  حسلمع  حسالم عثد

 ل)  ح ل يل  مد سن  مد سن  مد  امد أ  حإلمام الغزايل: فتاوى .30
 يمطثن ، (ه5٠5

  ملرةزي  مد سن س    علع أ  حلقاضع  حسني القاضي فتاوى .31
 يمطثن ، (ه462 ل)

  حص ري ابحققال  ملعرةل هللا عثد سن أ د سن هللا حعثد القفال: فتاوى .32
 يمطثن ، (ه417 ل)

  حدين  يع زكر  أ  حإلمام  املنثورة ابملسائل املسماة النووي فتاوى .33
 يمطثن ، (ه677 ل)  حننةي شرل سن حيىي

 ل)  حث د دي  حقطاا سن أ د سن د م سن أ د   س     الفروع: .34
 يخمطن.، (ه35٩

 ه(345ل)سيفر  مد سن أ د  ملعرةل ابسن   د د،     الفروع: .35
 يمققند، (317)ل ، للسري سن أ د أسن عثد هللا  ملعرةل ابحلسرييحالكاح:  .36
  ملصري  حر عة  سن  حعثال أ   حدين حنا   التنبيه شري ح النبيه كفاية .37

 يثن مط، (ه71٠ ل)
 يمطثن ، (623)ل   حر  عع عثد  حيفرن  مد أسن  حقاس ح  احملرر .38
  مللين قمساعيل سن حيىي سن قمساعيل  وور ليووقس     املزين خمتصر .39

 يمطثن  ،(ه264 ل)
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  حطثقة من)  جلنري   س  سن علع   س  أ  حلقاضع املرشد: .40
 يخمطن.، ( خلامسة

 سن  مد سن أ د سن  مد رسيف     (الفروع) املولدات املسائل .41
 يمطثن ، (ه344 ل)  ملصري  حيفناين   د د سن جعقر

 قمساعيل سن  حقاس  سن أ د سن  مد سن أ د   سن     املقنع .42
 يمطثن  سع .، (ه415 ل)  حث د دي  فاملع  ح يب

 علع سن قسر لي  قس اق أ  حلشي  املهذب ح فقه اإلمام الشافعي: .43
 يةسع . خمطن.، سع . مطثن ، (ه476 ل)  حشري زي هللا عثد سن ينسف سن

 هللا عثد سن  ملل  عثد   رم  إلمام  املذهب دراية ح املطلب هناية .44
 يمطثن ، (ه478 ل)  جلني   مد سن ينسف سن

 يجمفنلي أ د  سن عيس ،     حعثال  الواح .45
  ل يل ح  مد سن  مد سن  مد  امد أ  حإلمام  املذهب ح الوجيز .46

 يمطثن ، (ه5٠5 ل)
  ح ل يل  مد سن  مد سن  مد  امد أ  حإلمام  املذهب ح الوسيي .47

 يمطثن ، (ه5٠5 ل)
*** 
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 وصف النسخ املوجودة هلذا الكتاب

 أوال : وصف النسخ اخلطية املختارة للتحقيق:
وعنها نسخة مصورة ح مركز   فرنسا  ابريس  نسخة املكتبة الوطنية -1

  امللك فيصل
 ي(ةةرملل نا )،  عتمدل لاه  حنس ة كهصل

لاه  حنس ة لع يف  حن قع تيفملة حنس ة  مليفتثة  سعد  الطال  ة ملقار ة تث  أاي 
 ي  زلرية

 ي(1٠26رق   قظفا  ) -1
 ية ي.  جللء  خلاما ة حسادل، (1عدد  جمللد ل  ) -2
 ي(347عدد  حلن ال  ) -3
 ي(2٩عدد   سطر  ) -4
 ي(18ي ق 15عدد  حيفلمال يف  حسطر  ) -5
 ي ن   خلط   س  مشرقع -6
 يجندة  خلط  مقرةء متنسط  حنضنح -7
 ي س   حناس   علع  فلع  حشا عع -8
 يلو863 ري   حنس   ينم    د  ح اح  ة حعشرين من شفر رسيع   ةل سنة  -9

 يةابقع  حن، اب سند، حنا  ملد د   حعناةين  حرئيسية ة حقرعية اب  ر -10
 .تركيا  اسطنبول  ينسخة مكتبة متحف طوبقبوسرا -2

ميفتنسة خبط ، ةلع من أمت ةأقدم  س   مل طن.؛ سو).( حلمقاسلة ةرملل نا ف
ة حسن د ، ة حثيان، ة حطما، ة خلرم، ةلع ساملة من  حسقط، مقرةء ة ضح ة يل
 يةعليفا متل ، ةتصنيرلا عايل  جلندة، ةمريلا من  حعينف

 ي(72٠رق   قظفا  ) -1
ةمققند منفا ، ( جملد 12 طن. يقع يف )ةأصل  مل، (٩عدد  جمللد ل  ) -2

 ية  ادي عشر قال أهنا منجندة يف  حنس    تر ، ة خلاما،  جمللد   ح اين
 ي(2٠2٠عدد  حلن ال  ) -3
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 ي(25عدد   سطر  ) -4
 ي(15قي  1٠عدد  حيفلمال يف  حسطر  ) -5
 ي ن   خلط   س  مشرقع -6
 ي سن مسعند   يفريي ي ي ي ي  س   حناس   -7
 يلو(8٠٠ ري   حنس   ) -8
 يةابقع  حن، اب سند، حنا  ملد د   حعناةين  حرئيسية ة حقرعية اب  ر -9

 اثنيا : وصف النسخ اخلطية األخرى للكتاب:
 ي(1)تنبيه: ال يوجد القسم اخلاص يب ح هذه النسخ

 .مصر  القاهرة  نسخة املكتبة األزهرية  -أ 
قال أهنا ال ، رضةيف سد  ل  جمللد ل ةهنا  ا شعء يسري من  خلرةم سسثش    

 يةعليفا متل ، تؤثر يف  حقر ءة أسد ً 
 ي(42315/42316رق   قظفا  ) -1
، ة حر سع، ينأة ح اح  مقس  عل  جل ، ةلع   ح اين، (5عدد  جمللد ل  ) -2
 ية خلاما
 ي(865عدد  حلن ال  ) -3
 ي(2٩عدد   سطر  ) -4
 ي(18قي  15عدد  حيفلمال يف  حسطر  ) -5
 ي ن   خلط   س  مشرقع -6
 يط  مقرةء متنسط  حنضنحجندة  خل -7
 ي س   حناس   علع  فل ع  حشا عع -8
 يه(863 ري   حنس   ) -9

 يةابقع  حن، اب سند، حنا  ملد د   حعناةين  حرئيسية ة حقرعية اب  ر -10
 .مصر  القاهرة  نسخة دار الكتب -ب 

 ي(4/7٩/84/226رق   قظفا  ) -1
                                                           

 225-3/224ي  فرل آل  حثي (1)
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لآا مري ةج،  خلاما،  حر سع، ةلع  جللء    ةل، (5عدد  جمللد ل  ) -2
 ت ح سعد  حت ري ة حث   أا أ د ا ، 31٩ة317سرق   ةلناا جلآا آتر ا، مرقم 

 يشرح حلنسيط ملؤحف آتر ة جللء  آلتر جلء من  حث ر  فيط حلقمنيل
 ي(٩2٠عدد  حلن ال  ) -3
 ي(25عدد   سطر  ) -4
 ي(2٠-15عدد  حيفلمال يف  حسطر  ) -5
 ي ن   خلط  ) س  مشرقع معتاد( -6
 ي  سن عثد  حلطيف  ملتطيش س   حناس   منس -7
 ي ري   حنس   مري معرةل -8
 يحنا  ملد د  أسند -9

سعد  الطال  ة ملقار ة تث  أا   تركيا  إسطنبول  نسخة املكتبة السليمانية -ج 
 يلاه  حنس ة لع يف  حن قع  جللء  ح اين  ملققند من  س ة مت ف طنسقثنسر ي

 ي(516رق   قظفا  ) -1
 يح اينةلن  جللء  ، (1عدد  جمللد ل  ) -2
 ي(238عدد  حلن ال  ) -3
 ي(25عدد   سطر  ) -4
 ي(15قي  1٠عدد  حيفلمال يف  حسطر  ) -5
 ي ن   خلط   س  مشرقع -6
 جندة  خلط  مقرةء ة ضح ة يل -7
 يه(8٠٠)،  سن مسعند   يفريي ي ي ي ي  س   حناس  ة ري   حنس   -8
 يةابقع  حن، اب سند، حنا  ملد د   حعناةين  حرئيسية ة حقرعية اب  ر -9
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 -امللحق-

 مناذج من املخطوط

  س ة ميفتثة مت ف طنسقثنسر ي )  صل(

 
 اللوحة األوىل من املخطوط
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 اللوحة األخرية من املخطوط
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 اللوحة األوىل من النص احملقق
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 اللوحة الوسطى من النص احملقق
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 اللوحة األخرية من النص احملقق
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 نسخة املكتبة الوطنية  ابريس

 
 من املخطوطاللوحة األوىل 
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 اللوحة األخرية من املخطوط
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 اللوحة األوىل من النص احملقق
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 اللوحة الوسطى من النص احملقق
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 اللوحة األخرية من النص احملقق

 



 القســـــــــم الثانــــــي 
النــــص احملــقــق
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حايا

َّ
 (1)كتاب الض

 ع ِ من  حني  تاكية شعءق   ةلع، (3()2)(دة ملؤكي ) ننالرة ة حسُّ عائر  حظي ن  حشي م   يةة حتي 
 ال ينث ع ملن ي قي هللا تعاي ابً تقرُّ ، شريام  حتي يف أ  ةأ،  رينم  حني  - ةقال  آلتيِ ابحص ِ  -

من ألل ؛ ا سثياًل من  ملسلم ن ةجد قحيفمَ حيفل  (4)ةني  فع سُ ، يرتكفا قدر عليفا أاي 

                                                           

 ح  ا    ع ض ية، ةلع يف  حل ة  مشتقة من  ح  نة، ةلن  ح   ، مسيي أبةل زماا ( 1)
 ،  علفا، ة يفا أرسع ح ال  قضيِ ييٌة، سيفسر  نملة، ةُأضيِ ييٌة، س    نملة، ة جلمع أضاِ عُّ

 ةَضِ ييٌة، ة جلمع ض ا ، ةَأضي اٌة، ة جلمع أضيً  ي 
اسح من  حنع  تقراًب قي هللا من ينم  حعيد قي آتر أ م  حتشريايي ة  صل ةيف  حشر   لع ما يُ 

 فع من ، 36  ج   ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿ يفا قنح. تعاي  
عل  أشفر   قن ل، أا  ملر د ، 2 حيفنثر   ﴾ژ ژ ڑشعائر  حدين، ةقنح. تعاي  ﴿

(، سرق   7/1٠2ص ي . )ابحصالة صالة  حعيد، ةابحن ر  ح  ا ، ةما رة ه  حث اري يف 
 ) أا  حنيب  ( من  دي  أ ا1٩66)( سرق   3/1556(، ةمسل  يف ص ي . )5564)

ض   سيفثش  أمل   أقر    حبفما سيده، ةمس  ةكرب، ةةضع رجل. عل  صقا فما(ي قال 
  قمام   رم   ة تقا  ملسلمنا عل  أا  حت  ية من  حشعائر  حثي نة، ة حُقرابل   كيدةي   ظر

(، م    فتا  حلشرسي  6/24٠7(،  حص اح )2/3٩2مقاييا  حل ة السن  ارل )
  (ي18/161هناية  ملطلش ) ،(8/13٠(، هناية  فتا  )6/122)

 ).(  ملتهكدةي  يف (2)
 (ي 2/243   ح  ا  سنة ال أ ش تركفاي   ظر    م )-ر . هللا  -قال  حشا عع( 3)
(، عن 1813.  حصُّ ر ، كتاف   ملناس ، ابف   ح  ا ، رق   )ا أترج.  حثيفقع يف سنن( مل4)

ال  -رضع هللا عنفما–أ  سرحية  ح قاري قال  )أدركي أاب سيفر، أة رأيي أاب سيفر ةعمر 
(،  ي رق   4/354ي  ياا؛ كر لية أا يُقتد  هبما( ص  .   حثاين يف قرة ء  ح ليل )

رضع  -(  )ةقد سل نا أا أاب سيفر ةعمر 2/246(ي ةقال  إلمام  حشا عع يف   م )113٩)
كاان ال ي  ياا، كر لية أاي يُقتد  هبما، حيظن من رآ ا أهنا ة جثة، ةعن  سن   -هللا عنفما 

أ . جلا مع أص اس.   أرسل سدر    قال   شرتة  هبما  ماً،   قال لاه  عثال 
أة  سح  يفة، ةقمنا أر د ساح  م ل  أض ية  سن عثال، ةقد كاا قَوليما مير س. ينم قال حنر  ي.

  حاي رةي عن أ  سيفر ةعمر(ي 



   الضحايا كتاب                             اجلواهر ابلحرية  
 

73 
ا مع. لدي ةمن مل امن ك، (1)ىنة  ا   ِ ، قريف    ر ة حسي ، ملد ئن ة حقر  ة حثن دي 

،  ض يةلدي ال أُ  ن ر  ىنيُ  ما  اي ؛ ىن ِ  سن حل ا  ِ  قال  ال يُ   (2) حعثدري ةشاي ي ييفن
  (4)ا عععلي.  حشي   ،ي  ةلن تالل ما، (3)الة  حعيد  ىنش سصاطَ كما ال نُ 
 ي(8)كتربعات.   (7)شةت  ية  مليفاتَ  (6)ضعي ة ملثوَ ،  (5)ة  ص اف

                                                           

   حن دي  حاي ينلح.   ا   ةيرمع  ي.  جلمار من   رم، مس ع ساح  ملا ميىن س. من  حدماء مىن (1)
ر  ة حنسط  ك ( من ميفة،  يفا  جلمر ل  ح الث   حص   7أي ير ق، ةيقع عل  مسا ة )

 يف   ثرية  ملعامل (،551(،  حرةن  ملعطار )ا  5/1٩8ة حيفرب ،   ظر  معا   حثلد ا )
 (ي 3/23٩5 حقق.  إلسالمع ةأدحت. حلل يلع ) ،(27٩  ا) ة حسرية  حسنة

، ةمن ه(4٩3)سث د د سنة  -ر . هللا  –لن علع سن سعيد،  ملعرةل أب    سن  حعثدري، تنيف ( 2)
 حصلة يف  ري  أئمة  (،5/257تصر  حيفقايةي   ظر  طثقال  حشا عية  حيفرب  )مؤحقات.  خم

 (ي 4٠1   دحا )ا  
( عن كتاف  حيفقاية 3/228(، رةضة  حطاحث  )8/383 قل.  حننةي عن. يف  جملمن  )( 3)

(، ة حدمريي يف  حنا  ٩/344ة حشرة ين يف  اشية  قة  فتا  ) -ةلن مققند  -حلعثدري
 (ي ٩/5٠٠ حنلا  )

(  ةلن شا  ابطل 8/383(، قال  حننةي ر . هللا يف  جملمن  )2/244  ظر    م حلشا عع ) (4)
 مردةد خماحف حن،  حشا عع  حاي  كرانه سل خماحف حظالر    ادي ي 

 (ي 6/123(، ةم    فتا  )٩/344  ظر   ن شع  حشرة ين عل   قة  فتا  )( 5)
(،   شثاه 15/122رقيا ةسع .  ري   ظر    اةي  حيفثري )  ملثعض  لن  حاي سع . (6)

 (ي 23/88(،  ملنسنعة  حققفية  حيفنيتية )2/525ة حنظائر السن  مللقن )
 حرقيا  حاي مت عقد سين.   مليفاتثة  عقد عتا سلقظفا سعنن منا  سنام   هك ر، ة مليفاتش  لن (7)

(، 6/483حيصري  ر ي   ظر  م    فتا  )ةس  سيده عل  أا يد ع ح. مثل ا من  ملال َّنما 
 (ي 455معا  ح ة  حققفاء )ا   (61 يا  حققفاء )ا  (، أ8/41٩ حتفايش )

 ملثعض ح. أا ي  ع  ا ميليف. سثع .   ر، ةال حيتا  قي ق ا سيده، كتربعات.، أما  مليفاتش  ليا ( 8)
عل   حص يح يف  ملالش، ةقاي ح. أا ي  ع قال   ا سيد؛  إاي أ ا ح. سيده ةقعي عل   قس. 

(،  تح  حنلاف 15/122مل أي ا ح. سيده ةقع عل  سيده، كتربعات.ي   ظر    اةي  حيفثري )
(، م    فتا  ٩/367(،  قة  فتا  يف شرح  ملنفا  ة ن شع  حشرة ين ة حعثادي )2/233)
 (ي 4/3٠٠(،  حتاريد )4/25٠(،  اشيتا قلين  ةعمرية )6/137)
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 ي(1) عل   حصي يح ةحيا   د أاي ي  ِ ع عن  مليي من مري ةصيية

 كل ِ يف  ا  ِ ، سل عل   حيفقاية، ة عل    عيااني ةحيسي سُ ، (2)طن من  حتي  ةلع أ  ل 
، ره ن كُ   ةحن تركفا ألل سييق ، ف ة يف  ق ِ  حسنُّ  (4)  أ دل  مادلض ي  (3)/ إ  ، ألل سيي

ةلن كه د  ،(7)لل  حثلد أمثن أ ىت حن تركفا ، (6)ا  رن كقايةق   أهني ةجفاً  (5)يف   حقاضعة َ 
 ي(8)؟نة أة  رن كقاية كا   الل لع سُ ، الرةعائر  حظي  حقنح  يف  حشي 

                                                           

 ملسهحة تالل يف  ملالش  حشا عع عل  قنح ؛  حقنل   ةل  جتنز  حت  ية عن  مليي  ( يف1)
(؛ قياساً 7/13٠مطلقاً، قال س. أسن   سن  حعثادي، ةكا   حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )

عل   حصدقة عن.ي ة حقنل  ح اين  ال جينز  ح  قال ق   أةص  س.  مليي، قال س.  حننةي يف 
، قال يف  (8/45)(، ة حث ني يف  حتفايش 334ناس    ج ة حعمرة )ا   إلي اح يف م
  ملشفنري   لن (8/6٠كقاية  حنثي. )

  ظر   حتنقيف عل  مفمال  حتعاريف  حتطن    س  ملا شر  ز دة عل   حقرن ة حن جشي  (2)
(، ةقال  حقاضع 58(،  حتعريقال  حققفية )ا  477(، معا  ح ة  حققفاء )ا  ٩٩)ا  
   حتطن   لع  حيت ينشئفا  إل ساا ابتتياره من  حنظائف ة  ةر دي   ظر   حتعليقة  س 

 (ي 1/44٩(، م    فتا  )2/٩75حلقاضع )
 من  س ة ).(ي  /أ(268)  (3)
  حعرف حساامادل  حسنة  أي دتلن   يفا، من متاد  يف  حشعء ق   جلي  ي. قي مايت.ي   ظر   (4)

 (ي 145ققفاء )ا  معا  ح ة  ح ،(412/ 3)
لن  س  سن  مد سن أ د شي   حشا عية خبر ساا أسن علع  ملرة ي  ملعرةل ابحقاضع، ( 5)

، ر . هللا، ةمن مؤحقات.   حتعليقة  حيفرب  ة حقتاة ،   ظر  سري ه(462)سنة    رة  حرة  تنيف
 (ي 4/356(، طثقال  حشا عية  حيفرب ، )13/414أعالم  حنثالء، )

ن ما يللم  يع  ملسلم  ققامت.، ةيسقط  قامة  حثعض عن  حثاق ي   ظر  لقاية   رن  حيف (6)
 . (2/188(،  حنجيل )165 حتعريقال حلارجاين )ا  

(، ة حدمريي يف 8/6٠مل أقف علي. يف كتث.  ملنجندة، ة كره عن.  سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )(7)
 (ي ٩/5٠٠ حنا   حنلا  )

ما لن  رن كقاية؛ كاجلفاد ةمنفا ما لن سنة، كا ض ية،   ظر   حعليل  حص يح أاي منفا ( 8)
 (ي 6/1٠3شرح  حنجيل )



   الضحايا كتاب                             اجلواهر ابلحرية  
 

75 
لاه   قال  جعليُ ، ميليففا ع ةحن أشار قي ة  دة من  حني ، (1)ارش قال ابحني جتةال  

 ، حع  ةققاً  هلا كما حن قال  جعليُ ،    ية هباللم.  حتي تة ، ض يةً صارل أُ ، ض يةً أُ 
 ح   ا   (4)ربي،  حقاضع  حطي ص  ةت، (3()2)ح س.  إلمامصري ، عل  شعءق . قي مل يعل ِ  ةقاي 

. ق.  ق ي مل يعل ِ  ق   ال  يماةق، (6)ةقدةم مائشق ، (5)كشقاء مريضق ؛  ق. عل  شعءق   علي 
ي ة ناه  حص ِ   اقاً ق؛ (8) ة ي.  حص ِ   ملالشكاا  قاي ة ، (7)ار  ملنالعل   خلالل يف  حني 

                                                           

 (،٩/346(،  ن شع  حشرة ين عل   قة  فتا  )8/383(،  جملمن  )81  ظر   حتنثية )ا  ( 1)
 (ي 7/27٩ ح اية يف  تتصار  حنفاية )

 مللقش  مام   رم ، ةحد يف  رم سنة لن عثد  ملل  سن عثد هللا  جلني  أسن  ملعايل، ( 2)
، ةمن مؤحقات.  هناية  ملطلش، ة حربلاا، ه(478)سنة -ر . هللا-، ةتنيف ه(41٩)

( طثقال 5/165(، طثقال  حشا عية  حيفرب  )14/17ة حنرقالي   ظر  سري أعالم  حنثالء )
 (ي 467 حشا عي  )ا  

 (ي 18/186  ظر  هناية  ملطلش )( 3)
-، آبمل، ةتنيف ه(348)ر سن عثد هللا أسن  حطيش  حقاضع  حطربي، ةحد  سنة لن طال( 4)

، ةح. مائة ةسنتاا، ةمن مؤحقات.   حتعليقة  حيفرب ي ه(45٠)أبصثفاا سنة  -ر . هللا
(، طثقال 5/12(، طثقال  حشا عية  حيفرب  )17/668  ظر  سري أعالم  حنثالء )

 (ي 413 حشا عي  )ا  
 شق  هللا مري ع،  لل. علع أاي أ عل كا ي  كهاي يقنل  قاي ( 5)
 كهاي يقنل  قا رد هللا مائيب،  لل. علع أاي أ عل كا ي ( 6)
ر  حاي مل يعلا س. عل  شعء؛ كهاي يقنل    علعي صنم ثالثة أ م( 7) ،  حنار  ملنال  لن  حنياي

أ . ال يللم  حن اء قال  قي. ةجفاا،  حنج.   ةل  أ . يصح ةيللم علي.  حن اء،  حقنل  ح اين  
قا شاء هللاي ة  ظر  قعا ة  ( 464  ) ايف كتاف  حنار   حيفالم علي.ةسيها   قثلة عنن
 (ي 12/356(،  حعليل شرح  حنجيل )2/411 حطاحث  )

(، ةيف 8/458(، ةكا   كر  حننةي يف  جملمن  )4/475 كر  حعمر ين أ .  ملالش يف  حثياا )( 8)
 (ي 12/357(، ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )3/2٩4رةضة  حطاحث  )
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 ي(2)عل   ملالش،    يقنل شرت. أاي ةال يُ ، (1)ارسصي ة  حني 

 ةً ض يي  صري تَ مل ،  ندي ةأ  ية ة  حتي يي   ية سنِ حلتي  حن  شرت  ة  دة منفا صا ةً ة  
 ي حعتا ةأ  (3)ة  حنقفكما حن  شرت  سنيي ،  ةح. سيعفا، د  ح  اري 

ةماحش ، ض يةا تصري أُ أهني  -ةج. (5) يفاية تمةيف تتمة  حتي ة  - (4)قال  حر  عع
قال  قا  حن  (7)ةقال  حرة ين (6)ية يف دة م  ملل ةمنضع.  حن ِ ، ر عن مقلةدَ . صَ ن أ ي  حظي 

مية،  شرتيُي شاة  ِلل. علعي أاي أجعلفا ُأض ية  إ    شرت  ،  فا   اٌر م منٌا يف  حاِ 
ةحن عليا ةقال  قا  قال ، ةال تصري ض يًة ابحشِ ر ء، شاًة  علي. أاي جيعلفا ض يةً 

  فوجهان،  شرتيُي لاه  حشياة  علعي أاي أجعلفا ض ية
 ي(8)ت ليثاً  يف   حنيار؛   يللموالثاين،   ال يللم. جعلفا ض يةأحدمها

                                                           

 (، ست قيا  أ د  ح امديي ٩2، 83ظر   حتعليقة )ا  (   1)
(  ةشر. سعض   ص اف أا يقنل مع  ح    8/423قال  حننةي ر . هللا يف  جملمن  )( 2)

 (، 12/87تعاي، ة ملالش أ . حيا سشر.ي ة  ظر   حعليل شرح  حنجيل )
 ثا مال مييفن  ال تقا  س. مع سقاء عين.، سقطع  حتصرل يف رقثت.، عل  مصرل مثاحي   حنقف ( 3)

 (ي 386(،  حقامنل  حققفع )ا  3/365  ظر   ح رر  حثفية يف شرح  حثفاة  حنردية )
 -ر . هللا –، ةتنيف ه(555)عثد  حيفرن  مد أسن  حقاس   حر  عع،  حقلةي ، ةحد سنة  لن( 4)

مؤحقات.   حشرح  حيفثري،  فرر،  حتا يشي   ظر  سري أعالم  حنثالء  ، ةمنه(624)سنة 
 (ي 8/281( طثقال  حشا عية  حيفرب  )16/1٩7)

  يفاية  رة ية  حيفالم عل  ما جر  علي.، ةك ري ما يعلا علي.   اكع ةقد ال يعلا علي.ي  (5)
مفمال (،  حتنقيف عل  4٠٩(،  حيفليال )ا  183  ظر  معا  ح ة  حققفاء )ا  

 (ي 138(،  حقن ئد  مليفية حلسقال )ا  145 حتعاريف )ا  
 ي (12/61 حعليل شرح  حنجيل )  ظر  ( 6)
، ه(415)لن عثد  حن  د سن قمساعيل   ر  إلسالم أسن  فاسن  حقاضع  حرة ين، ةحد سنة ( 7)

 حيفايفي ، ةمن مؤحقات.  حبر  ملالش، ة لية  ملؤمن، ة ه(5٠1)آبمل سنة  -ر . هللا-ةقتل 
 ،(7/1٩4 حشا عية  حيفرب  حلسثيفع ) طثقال (،14/233  ظر  سري أعالم  حنثالء )

  ي(524طثقال  حشا عي  )ا  
، قال  حننةيف  جملمن   (61/ 12 حعليل شرح  حنجيل ) ،(4/1٩7ظر  حبر  ملالش حلرة ين ) (  8)

   قيا عدم  حللةمي
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 فرع:

 ي(2)أاي يَ  ِ َع عنف  من مان   (1)حيا حنيلِ   حصييب ة جملننا ة حسيقي. 
   ر 
حإلمام أاي يَ  ِ ع من سيي  ملال جلميع  ملسلم   (4)  خيتار(3)قال  ملاةردي 
 إاي ض ي  من ، ةيتني  حايسيح سنقس.،  إاي مل يتيسر  شاة، ين رلا يف  ملصلي ، سثَد َة

 ي(5)شاءماح. ض ي   ي  
؛ ةُييفره ملن أر د  حتي  ية ةدتل علي. شفر  ي   اة أاي يُليل شيئًا من شعر سد .

أة ، /أ[ حبلاق 1٠٩]؛ ةمريلا، ة حشيارف، ة حعا ة، ة إلسط، ة حل ية، سن ء  ي. شعر  حرأل
سقل ق أة  ؛ ةأاي يليل شيئًا من أظقاره، أة مريلا، أة تقصريق ، أة ق ر قق ، أة  تفق ، ق، ق 
 ي(6) ىت ي  ِ ع، أة مري ا كسرق 

                                                           

(  اشيتا قلين  2/2٠5  ظر  أسىن  ملطاحش ) ياي ال حيسن  حتصرل ابملال ح(  حسقي.  لن 1)
 (ي 2/373ةعمرية )

(  مالثنا أ . ال جينز حنيل  حيتي  ة حسقي. أا 8/425يف  جملمن  ) -ر . هللا  -قال  حننةي ( 2)
ي  ع عن  حصيب ة حسقي. من مانما؛   . مهمنر ابال تيا. ملانما ممنن  من  حترب  س.، 

 (ي ٩/522نا   حنلا  )ة  ض ية ترب ي ة  ظر   ح
، ةمن مؤحقات.    اةي، ه(45٠)لن علع سن  مد أسن   سن  حقاضع  ملاةردي، تنيف سنة ( 3)

(، طثقال  حشا عية 13/311ة إلقنا ، ة   يفام  حسلطا يةي   ظر  سري أعالم  حنثالء )
 (ي 418(، طثقال  حشا عي  )ا  5/267 حيفرب  )

مل تار من   دحة   صنحية ابالجتفاد، أي  عل   حقنل أب . يت ر   التتيار  لن ما  ستنثط.  ( 4)
 قل من صا ش  ملالش   ينئا ييفنا تارجا عن  ملالش ةال يعنل  ةلن   صح من مري

 (ي 136علي.ي   ظر   حقن ئد  مليفية حلسقال )ا  
 (ي 15/125  ظر    اةي  حيفثري )( 5)
ع، ابف  ابف هنع من دتل علي. عشر  ي ملا أترج. مسل  يف ص ي .، كتاف    ضا ( 6)

( من  دي  أم 3/1565  اة ةلن مريد  حت  ية أا أيتا من شعره، أة أظقاره شيئا )
قال  )ق   دتلي  حعشر، ةأر د أ دك  أا ي  ع،  ، أا  حنيب -رضع هللا عنفا  -سلمة

   أر ع.(ي  ال ميا من شعره ةسشره شيئا(، قيل حسقياا   إا سع ف  ال ير ع.، قال  )حيف
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قال قسر لي   ملريَةُرة ي
لا  ي (3()2)  ة يف  سائر أجل ء  حَثَدا  يف   حشيعر ة حظُّقر(1)

ةمل يتعرضن  ، أاي ال يُليل شيئًا منفا (4)  أ ي. ُيست شاثنة،   أ ي. حيرموجهة ي. ،  ملالش
ما ال ُييفرلاا قال ق   دتل  حعشر/ واثلث:، حليفر لة أة ع ي ، ة شرت  ُأض يت.  (5)أهني

 ي(6)  قنل  ق ي. ال ُييفره  حَقَل  ةال ما عد  شعر  حريألورابعها، ة  دة من  َوَعم.
 الضحية وأحكامها:  (7)النظر ح أركان

 النظر األول: ح أركاهنا:
 ة ح اين ة ح اح  ال  تتصااي ة حنقي، ةكيقية  حايسيح، ة حاي سيح،    حايسيحأربعةةلع 

 ينما هبا   حثاف

                                                           

ي   ظر  ه(536)، ةقتل سنة ه(453)لن قسر لي  سن أ د أسن قس اق  ملرةرة ي، ةحد سنة ( 1)
(، طثقال 7/31(، طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )15/43٠سري أعالم  حنثالء )

 (ي 587 حشا عي  )ا  
 ( يع  يف كر لية   تا من شعرهي 2)
 (ي 3/21٠(، ةرةضة  حطاحش )8/3٩2 قل.  حننةي عن. يف  جملمن  )( 3)
 ملست ش  مر دل حلسنة ة ملندةف ة حتطن  ة حنقل ة ملرمش  ي. ةلن ما عد   حقر ئض، عل  ( 4)

 (  ا  عل.  حنيب 2/٩75 ملشفنر يف  ملالش  حشا عع، ةتص.  حقاضع  س  يف  حتعليقة )
 ي (1/44٩م    فتا  )مرة  ة مرت ي ة  ظر  

  ة ).(ي /ف( من  س268)( 5)
(   ا اصل يف  ملسهحة مخسة أةج.  كر لة 8/3٩1يف  جملمن  ) –ر . هللا  -قال  حننةي ( 6)

  لا ة حقل  من أةل  حعشر كر لة تنلي.، ة ح اين  كر لة  رن، ة ح اح    مليفرةه   لا دةا 
علي.  حعشر   حقل ، ة حر سع  ال كر لة قمنا لن تالل   ةي، ة خلاما  ال ييفره قال ملن دتل

 ةع  أض ية، ة ملالش   ةلي 
(   حر ء ة حيفال ة حننا أصل 2/43٠  ركاا   ع ركن، قال  سن  ارل يف مقاييا  حل ة ) (7)

( جممل 35/1٠٩ة  د يدل عل  قنةي  ركن  حشعء  جا ث.   قن ي ة  ظر      حعرةل )
ء قال س.، ةأركاا (ي ة صطال ا  ما ال ةجند حاح   حشع3٩5 حل ة السن  ارل )ا  

(،  حتنقيف 481 حعثادة  جن  ثفا  حيت عليفا مثناه ةسرتكفا سطال .ي   ظر   حيفليال )ا  
 (ي 226(، معا  ح ة  حققفاء )ا  181عل  مفمال  حتعاريف )ا  
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 الركن األول: الذ بيح:

  ةقدره، ةِصقت.، ة حنيظر يف جنس.  
 يِصقت. (1)ة)يف(، ةيف ِسنِ .، أما جنس.   احيفالم  ي. يف   قس. 
، (3)ةِعر هبا (2)فاةلع   إلسل خباتي، أما  قس.   ال جتنز  حتي  ية قال اب  عام 

  (5) ال جينز )ابحظِ ثاء(، اة ح ن  ضههنا ةماعلل، ةِعر هبا ةمري ا (4)ة حثقر جن ميسفا
 ي(6)ةال ابملتنحيد منفا ةمن مريلا، ةحننلا من  حن نش

ةمن  إلسل ة حثقر ، من  ح يها قال  جلَاَ  أة  جلََاعة  ما  نقفا (7)   ال جُيلِئةأما ِسنُّ.
 ي(8)ة حثقر ةال من  إلسل، ةال جُيلِئ  جلَاَ  من  ملعل عل   ملالش، قال  ح ي  ة ح ينية  ما  نقفما
 أص فا  أ ي.، (٩)،تقديمي يف  حليكاة، من  ح يها أرسعة أةج. ةيف ِسنِ   جَلاَ 

                                                           

 ساقطة من )ة(ي ( 1)
ةلن  إلسل  خلر سا ية تنتج من س   – خلاء  ملعامة س    حثاء ةتسيف   –   ع خُبي  حث اا( 2)

(، 7/137(،  ايش  حل ة )4/437عرسية ة اجل، لع طنيل   عناقي   ظر      حعرةل )
 (ي 1/1٠1 حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )

(،  حص اح 1/58٩حساا  حعرف )ي   ظر  ةن  السل  حعرسيلتالل  حث اا، ة    حعر ف( 3)
 (ي 147(،  حقن ئد  مليفي. حلسقال )ا  1/17٩حلانلري )

 ة حلر    رث يف  ستعماح. يف  حثقر ح   ي. حيا ، حثقر من  جلن ميا   ع جلامنل، ةلن  ن  (4)
 .(513/ 15)  حعرةل ،   (1٠8/ 1)  ملنري  ملصثاح ي   ظر ة حد سة

 لن  حصن في  يف )ة(  ح ثاء، ة مل ثي (5)
 ها ييفنا أسنه من  حن نش أة أم.ي ( ك6)
 (43  قمناء  حقعل عن  ملطلنف ةحن من مري ز دة علي.ي   ظر  معا  ح ة  حققفاء )ا   إلجل ء( 7)
ة ملشفنر أ . ال (  12/63ل )قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيلن  ملعتمد يف  ملالش  حشا عع، ( 8)

ةال جيلئ من  ح ها (  3/1٩3، ةيف رةضة  حطاحث  )(8/3٩3 جملمن  ) قال  حننةي يفة  ،جيلئ
ةال من  إلسل ة حثقر ة ملعل قال  ح   أة  ح نية  صاعد ، ليفا   ، ، قال  جلا  ة جلاعة  صاعد 

  ، ةيف ةج.  جيلئ  جلا  من  ملعل، ةلن شا ،علي.  حشا عع ةقطع س.   ص اف
 /أ(ي 115  ظر   جلن لر  حث رية ).( ) (٩)
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كما حن متيي ،  (4)أباي سقطي ِسنُّ. )جيلئ(؛ قثلفا (3)ةعل  لا  حن )جا (، (2()1)َسنةٌ 

قال ي أييفما سثا  عُتمد علي.، ن ة ال تالمة ح  كاحثلنغ ابحس ِ ، (5) حسينة قثل أاي جياَ 
 ي(6)كما يت ريي  حصييب،   حقاضع  حطربي   إلجا   سقن. أسناا  إلسل

  أ ي. ما ح. سنتاا (8)أص فما، (7)من  ملعل ةجفاا تقديما يف  حليكاة ةيف  حَ  
ةقيل  ما ح. ، (1٠)من  حثقر ما ح. سنتاا ةدتل يف  ح اح ةة ح ي  ، (٩)يف  ح اح ة ةدتل

، ةقيل  سي، (11)ةمن  إلسل ما ح. مخا ةدتل يف  حسيادسة، ثالث ةدتل يف  حري سعة
ة جلَاَ  من  ح يها سلنٌغ ي ةلاه   سناا يف  ح ي  من  إلسل ة حثقر، (12)ةدتل يف  حسياسعة

                                                           

 (ي 2/153(، ةرةضة  حطاحث  )8/3٩3ليفا  قال  حننةي يف  جملمن  )( 1)
ة حنج.  ح اين  أا  جلا  ما نا ستة أشفر، ة حنج.  ح اح   ما نا مثا ية أشفر، ة حنج.  حر سع  قا كاا  (2)

(، رةضة 8/3٩3 ما يةي   ظر   جملمن  )متنحد  س  شاس   ستة أشفر ةقاي كاا س  لرم   
 (ي 81(،  حتنثية )ا  2/65(، م    فتا  )2/473(،  حعليل شرح  حنجيل )2/153 حطاحث  )

 يف )ة( جرحي ( 3)
 يف ).( أجلأي  (4)
(   جلَاَعُة  لع  حيت  ستيفمَليي َسَنٌة، ةطََعَنيي يف  ح ا ية أة 8/3٩قال  حث ني يف  حتفايش ) (5)

اَ  ي ة  ظر أي اً  هناية  فتا  )-َعيي ِسنيفا من قَوثيُل َأجي َقَطيي (، ة يفاه  حر  عع 3/47أي  َأسي
 ي (12/63 حعليل شرح  حنجيل )يف  حعليل عن أ    سن  حعثاديي   ظر  

 (، ست قيا  أ د  ح امديي ٩٩  ظر   حتعليقة  )( 6)
 /أ(ي 115  ظر   جلن لر  حث رية ).( ) (7)
(، ةرةضة  حطاحث  5/3٩7 حننةي يف  جملمن  )ة  (،2/473  عع يف  حعليل ) حر    .( ص8)

 (ي 2/65(، ة  ظر  م    فتا  )2/153)
أا  ح نية يف  ملعل لن  حاي ح.  حيت نا سنة، ةلن قنل  ملاةردي، ة حشري زي، ة  ةل (  حنج.  ح اين  ٩)

(، هناية  ملطلش 81نثية )ا  (،  حت3/113أصح، كما  كر  ملؤحفي   ظر    اةي  حيفثري )
(، رةضة  حطاحث  5/3٩7(،  جملمن  )3/1٩2(،  حثياا )3/322(،  لية  حعلماء )18/162)
 (ي 7/27٩(،  ح اية )8/73(، كقاية  حنثي. )2/473(،  حعليل شرح  حنجيل)3/1٩3)

 (ي 8/3٩4 جملمن  شرح  ملفاف )، (15/75  اةي  حيفثري )ةلن  حص يح يف  ملالشي   ظر   (1٠)
 لن  حص يح يف  ملالش    ظر   ملر جع  حساساي ( ة 11)
 حقنل  ح اين يف ث   إلسل ةث   حثقر لن رة ية  رملة عن  حشا عع، قال  ملاةردي يف   اةي ( 12)

ةحيا لا  قنال اث يا خياحف   ةل كما ةل   ي. سعض أص اسنا، ةحيفن ما (  15/77 حيفثري )
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 ي حايكر ة      يف  إلجل ء ةيستني يف ما سلغ لا   حسِ ن، يف  قِ فا

 من ي ة قصاا ِصقة،  قصاا أجل ءق ؛  ملا ع من  إلجل ء (1)  ) احنيق،(ةأما ِصقت.
ةقاي كاا يظفر ، أ ي. قاي كاا يسريً  ال مينع  إلجل ء (2)ة ملالش،  ملرن : قصاا  حصِ قة
  (4))ةقيل( -، ة ي. ةج.، ُمنع؛ ة ساد  حل   حبي  يصري ُمِ ر  ً  (3)سسثث.  نُل ل

ةقنل آتر  أ ي.   (1٠()٩)، ح ل يل (8)ةرجي .، مينع  إلجل ء مطلقاً  (7))أ ي.( -(6()5)قنل
قليل. ةك ريه ، ع  إلجل ء مطلقاً مين ةةجٌ. آتر  أاي  نُيام، (11)مطلقًا ال مينع  إلجل ء

                                                           

لن قنل ألل  حل ة قتثار  عن  ستد ء سن  ح  ، ةما رة ه  عع []أي عن  حشارة ه  جلمفنر عن. 
  رملة قتثار  عن   تفاء سن  ح  ي 

 يف )ة(  احن،ي ( 1)
 (  لن  ملالش ةس. قطع  جلمفنري 8/4٠٠قال  حننةي يف  جملمن  )( 2)
ئدة، يع  قلة  حل   ة حش  ي  قي .  حسِ َمني   ظر    ابح     تقاٌا عن   جل ء  حل  نُل ل( 3)

 (ي 242(،  حتعريقال  حققفية )ا  6/٩٠(،  ايش  حل ة )6/51مقاييا  حل ة )
 يف )ة( ةلني ( 4)
(  لن قنل  حشا عع يف  حقدن، ةجعل.  حننةي يف  جملمن  15/81قال  ملاةردي يف   اةي  حيفثري ) (5)

 ( ةجفاًي 12/65(، ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )3/1٩4( ةرةضة  حطاحث  )8/4٠٠)
 -  لع كالم  حشا عع ة ح   ينما ييفنا ح. يف  ملسهحة أك ر من قنل، قال  حننةي  قن ل( 6)

انا (  ) ا قن ل حلشا عع   قد ييفنا  حقنالا قدمي ، ةقد ييفن 1/65 جملمن  ) -ر . هللا 
جديدين، أة قدميا ةجديد ، ةقد يقننما يف ةقي، ةقد يقننما يف ةقت ، ةقد يرجح أ د ا 

(،  حنسيط يف  ملالش حل ل يل 1/18ةقد ال يرجح(ي ة  ظر   اشيتا قلين  ةعمري )
 (ي 1/48(، هناية  فتا  حلرملع )1/2٩)

 يف )ة( أب .ي ( 7)
   قرت ا أ د  حصا   حلدالحة عل   ملطلنف مع تعارضفما  ا ينجش  حعمل س.  حرتجيح( 8)

(، 12/185(،  ملنسنعة  حققفية  حيفنيتية )4/23٩ةق ال  آلتري   ظر   إل يفام حآلمدي )
 (ي 55 حتعريقال  حققفية )ا  

، ه(5٠5)، ةتنيف سنة ه(45٠) لن  مد سن  مد، زين  حدين أسن  امد  ح ل يل، ةحد سطنل سنة( ٩)
(، طثقال 14/267ةمن مؤحقات.   حنسيط، ة حثسط، ةق ياء علنم  حديني   ظر  سري أعالم  حنثالء )

 (ي 533(، طثقال  حشا عي  )ا  6/1٩1 حشا عية  حيفرب  )
 (ي 8/4٠٠، ة جملمن  )(7/133 حنسيط )  ظر  ( 1٠)
عن  سن كج، ة قل. عن. أي ا  حننةي يف (  12/65 قل.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 11)

 (ي 3/1٩4(، يف رةضة  حطاحث  )8/4٠٠ة جملمن  )
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 يشتدُّ عطشفا  ال ترةي من ، من أمر ن  ملاشية -س    ناء  -ةلن، (1)مريه خبالل

 ي(2)ةقيل  لن د ء أيتالا  تِفي  ةال ترع ،  ملاء
أ ي. مينع ؛  حاي َقطع س.  جلمفنر ة ملنصنا يف  جلديد، (3)ةمن أ ن ء  ملرن  جلََرف

  (6()5)ة تتاره  إلمام/، ة ي. ةج.  أاي قليل. ال مينع كاملرن، (4)ك ري ً   قلياًل كاا أة،  إلجل ء
 ي(7)ة ح ل يل
)س  ، ةال  رق يف  جلرف ةمريه من   مر ني (٩)ة حَقرةح (8)ةيف معناه  حَث نر 

 ي(1٠)مريِه(َمرجنِ   حلة ل ة 
،  حطييش (11)حبي  تسثقفا  ملاشية قي  حيفأل؛  إا  شتدي عرجفا، ةأما  حعرجاء

                                                           

 (ي 4/17٩(، حبر  ملالش )8/4٠٠(،  جملمن  )15/82  ظر    اةي  حيفثري )( 1)
 (ي 33٠(، خمتار  حص اح )ا  6/26(، مقاييا  حل ة )6/247 ظر   ايش  حل ة )(  2)
  س ر يعلن أسد ا  حنال ة إلسل، ةلن تلط مليظ حيدث  ي  جللد من خماحطة  حثل    مللح  جلرف( 3)

(، حساا  حعرف 1/44٩حلدم ييفنا مع. س نر ةر ا  صل مع. لل ل حيف رت.ي   ظر  مقاييا  حل ة )
 (ي 1/٩5(،  ملصثاح  ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري )2/145(،     حعرةل )1/25٩)

(  8/4٠٠يف  جملمن  ) -ر . هللا –(، قال  حننةي 4/444(،  حثياا )2/245  ظر    م )( 4)
 لن  ملالشي 

 /أ( من  س ة ).(ي 16٩)( 5)
 (ي 18/165  ظر  هناية  ملطلش )( 6)
 (ي 7/13  ظر   حنسيط )( 7)
ار يف  جلس ي   ظر  ، ةيقال ح.  حسُّالق، ةلن أةر م ص ة  د ا )س رة(، تر   ص ار  (  حث نر8)

(،  ملصثاح  ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري 2٩(، خمتار  حص اح )ا  1/1٩6مقاييا  حل ة )
 (ي 1/3٠٩(، كشال  صطال ال  حقننا ة حعلنم )1/36)

 (،25٠(، خمتار  حص اح )ا  5/82 حقرةح  لن  حاي س. جر  الي   ظر  مقاييا  حل ة )( ٩)
 (ي 2/557حساا  حعرف )

 .( حلة ل مريهي يف ) (1٠)
(،     حعرةل 5/132   حعشش، سن ء كا ي رطثة أة  سسةي   ظر  مقاييا  حل ة ) حيفأل( 11)

 (ي 1/4٠4)
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ةق   منع  حعر  ، ةقاي كاا يسريً  ال خُتلِ قفا عنفا مل مينع، ةتت ليف يف  حقطيع مل جُتلئ

 يةقاي كاا تل ف س الث قن ئ ؛  َوقيد سعض  حقن ئ  ة  يفساره أةي  (1)) مع(؛  إلجل ء
ا ال تثصر أ د ، ابقيةً  (3) ال جُتلئ قاي مل تيفن   ََدقة، (2)ا  حعنر ء()ةأم  قيل   هني

، ةقيل   اي   َدقة ع ن مستطاف يُؤكل، ةيتهثير س.  مفا،  ينق، رعيفا، ِشقيع  ملرع 
ةقال ، مل مينع؛  إاي كاا عل  سع فا  يفتة سيان ةحننه؛  إاي كا ي   ََدقة ابقية

 (5)كا نالء؛  (4)ةقاي كاا   قل أجلأ، كاا  حاي لش ابحنُّيفتة   ك ر مل جُيلئ ملاةردي  قاي  
اثح فا  ؛ ةس. حيصل  يما ق    لش سعض  حثصر ثالثة أةج.، (7)ة ي. ةج.، (6)ة حعمشاء

ةأ لثي  ةقاي عميي  حنُّيفتة   دقةي /ف[1٠٩]ي (8)ةقال  ال، أجلأ قاي كاا  حاي لش   قل
 ي(٩)رووفووون   ظوووةل، لئوول    ةل  ال جتُ وو ع، ل   ملعني وووومثنياا ع نجفااوووو يع  حثصر  

                                                           

 يف )ة(  منعي  (1)
 يف )ة(  حعشن ءي  (2)
حساا  حعرف (، 2/33  لع  حسن د  ملستدير ةسط  حع ي   ظر  مقاييا  حل ة )  دقة (3)

 (ي 1/5٠4،  فرة  حل ة )(3٩/1٠)
 (ي 15/81  ظر    اةي  حيفثري ) (4)
  نالء  من   ََنل، ةلن ظفنر  حثيان يف مؤترلا ةييفنا  حسن د من قثل  ملاق، ةقيل مري  ح ، ( 5)

 (ي 28/378(،     حعرةل )٩٩٠(،  حقامنل  فيط )ا  11/1٩1حعرف )  ظر  حساا  
سيالا دمعفا أك ر أةقا ا مع ضعف  -سقتح  ملي   - حعمشاء من  حعمش، ة حعمش يف  حع  ( 6)

(، خمتار 1/285(،  ايش  حل ة )63٠ حرؤية هباي   ظر  جممل  حل ة السن  ارل )ا  
 (ي 218 حص اح )ا  

  ملعرةل  حنجيل شرح  حعليل ي   ظر ، ةلن قنل  جلمفنر يف  ملالششاء ال جتلئلن أا  حعمة  (7)
 (ي 8/81كقاية  حنثي. )    (4٠٠/ 8)  جملمن  (66/ 12)

يف  س ة )ة( ز دة، ةلع  )ةقاي عميي  حنُّيفتة   ََدقة ةأ لثي  يع  حثصر، ثالثة أةج.؛ ( 8)
 جملمن   قال حننةي يف ةحعل. ز دة من  حناس يقال  ال( اثح فا  قاي كاا  حا لش   قل أجلأ، ة 

     صح أ . ال جتلئ ةقا سقيي  دقتفاي(4٠٠/ 8)
حلرتجيح س  أقن ل  صطلح   ظفرةيستعمل م(ي 12/66أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )  (٩)

 ةقي  حشا عع، سن ء كاا س  قنح  قدمي  أة جديدين أة قنل قدن ةآتر جديد، أة قانما يف
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 ي(1)ةال جُتلئ  حعمياء ةال ) حعمشاء(

قال ة ، )كا  أطلقنه ةضعف  حثصر يف ق د   حعين  أة كليفما ال مينع. 
منع  إلجل ء ةقاي أ لش ؛   قاي مط   حناظر سياٌن أ لش أك ره(3)ة حرة ين  (2) ملاةردي

 يعل   حص يح (4)مل مينع(؛ أقل.
ةأما ، (6)عل   حصي يح (5)ةلع   حيت تثصر ابحنيفار دةا  حليل، ةجتلئ  حعشن ء

قاء ةقد تيفنا ِتلقًة أة ،  ال جُتلئ - (7)ةلع   حيت  لش خمفا من شدية لل نا- حعاي
، (٩)  جُتلئ (8)قال   ك رةا؛  نل ل ةمل يالش خمفا ةقاي كاا هبا سعض، نرم أة مرنق 

 ي(1٠)ةقال  قاي كاا ملرن مل جُتلئ، ةقييده  ملاةردي  ا ق   كاا ِتلقة
ال مييفن أاي يُقال  ، ال يعترب  حسِ َمن  حلي ئد يف  إلجل ء (11))كما( ةقال  إلمام 

ةأقرف معترب أاي يُقال  ق    ،  حيت سل ي هناية  حَعَاف  (12) حعاقاء  حيت ال جُتلئ )لع(

                                                           

 (ي 4٩_1/45(، هناية  فتا  )1/1٠5  ظر  م    فتا  )ة  د أة ةقت  خمتلق ي 
 ي  يف).(  حعمش( 1)
 (ي 15/81  ظر    اةي )( 2)
 (ي 4/178  ظر  حبر  ملالش )( 3)
 ساقطة من )ة(ي ( 4)
 (ي 21٠ا  (، خمتار  حص اح )4/322(، مقاييا  حل ة )668  ظر  جممل  حل ة السن  ارل )ا  ( 5)
(  جتلئ عل    صح، ةكا  3/1٩5(، ةيف رةضة  حطاحث  )8/4٠٠قال  حننةي يف  جملمن  )( 6)

 (ي 8/81(، ة  ظر  كقاية  حنثي. )12/66قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل)
 (ي 2٠1( خمتار  حص اح )ا  4/236( مقاييا  حل ة )1/246  ظر   ايش  حل ة )( 7)
 (ي 1/5  ل   فنر  حشا عية ال مريل ي   ظر   جملمن  )  ك رةا( 8)
(، كقاية 8/4٠1(،  جملمن  )18/164(، هناية  ملطلش )15/82  ظر    اةي  حيفثري )( ٩)

( حبر 12/66(،  حعليل شرح  حنجيل )1/535(، أسىن  ملطاحش )53٠  تيار )ا  
 (ي 7/28٠ة )(  ح اي4/17٩ ملالش )

 (15/82  ظر    اةي  حيفثري )( 1٠)
 ساقطة من )ة(ي ( 11)
 ساقطة من )ة(ي ( 12)
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كا ي حبي  ال يُر  يف تناةل  مفا  حطيثقة  حعليا من طلثة  حلي   يف ِسِ   حرتاء  فع 

 ي(2)ر كالم  ح ل يل  تتيارهةظال، (1)مري جُملِئة
 ي(4) ال جتلئ  تقاقاً   (3)ةأما  ح نالء

 ُتالائا ةقاي مل َيِطش ، ة       حيف رية  حنالدة، (6) حنويَلة ا (5)ةأما  حق ل ) حيف ري(
 ي ُمفا

  حتي  ية ابملقاسِلة ة ملد ِسرة ة حشيرقاء ة خلريقاءةةرد  حنيفع يف
 حيت ُقطع  :ة ملقاسلة، (7)

                                                           

 (ي 18/164  ظر  هناية  ملطلش )( 1)
 (7/134 حنسيط يف  ملالش )  ظر   (2)
(، 15/٩1 ح نل  د ء أيتا  ح ن  كاجلننا يلتني من. عنقفا، ةتدةر يف  ملرع    ظر   ايش  حل ة ) (3)

 (ي 51(، خمتار  حص اح )ا  11/٩5(، حساا  حعرف )1/3٩6ة )(، مقاييا  حل ٩1/15)
( عل   التقاق، ةكاح   حدمريي يف  حنا   حنلا  8/4٠1 ،  حننةي يف  جملمن  )( 4)

 (ي 8/42(،  حتفايش )7/135(، ة  ظر   حنسيط حل ل يل )5٠8/٩)
 يف )ة(  حيفثريي ( 5)
(، حساا  حعرف 13/177 ايش  حل ة ) حنلة   حسقاد، ةلن  جلما  عند   ين ا،   ظر  ( 6)

 (ي 4٠/6(،     حعرةل )15/31٩)
قال  )أمران  (، عن علع 6٠8(سرق   )2/45)  أتر  أ د يف مسنده، ابف  مسند علع( 7)

أا  ستشرل  حع  ة   ا، ةأا ال    ع سعنر ء، ةال مقاسلة، ةال مد سرة، ةال رسنل هللا 
(، سرق   3/٩7ةد يف كتاف   ح  ا ، ابف  ما ييفره )شرقاء، ةال ترقاء( ةأترج. أسن د 

( سرق   4/34٠( ة حنسائع يف  حسنن  حيفرب ، كتاف  ح  ا ، ابف   ملد سرة )28٠4)
(سرق   2/225( ة حثيفقع يف  حسنن  حص ري، كتاف   ملناس ، ابف  ما ي  ع س. )4447)
( 14٩8)(، سرق   4/87(، ة حرتماي يف جامع.، ابف  ما ييفره من   ضا ع، )1825)

( ةقال   حثاين ٩/2٩1ةقال   دي   سن ص يحي ةص  .  سن  مللقن يف  حثدر  ملنري )
  ة لة  حقنل  أا   دي  -سعد كالم. عن طرق   دي  -( 4/364يف قرة ء  ح ليل )

  امن  لاه  حطرق ص يحي 
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   حيت ُ عل هبا  ة ملد سرة، (2)تدحي يف مقاسلة    ا ةمل ينقصل (1)من مقدم أ هنا  َوليق.

 -ة خلرقاء، (4)   ملشقنقة    ا ابحطنل-ابملد -ة حشيرقاء، (3)ن مؤتير أ هنام ل  ح  م
 ي(5)   حيت ثُقثي من كع ق أة مريه-ابملد

   رسعة طريقاا   (6)ةيف قجل ء لاه/
 ي(٩) حقطع س. حيفن ييفره والثاين:، (8) إلجل ء (7)حهماأص؛  ي. ةجفاا أحدمها:

ةأما  حيت ُقطع سعض أ هنا ، (1٠)ةال جتلئ  ملقطنعة  يع    ا عل   ملالش
ةقاي كاا يسريً   يفاح  عل  ،  إاي كاا  حوُمثاا   ك ر منع  إلجل ء قطعاً ؛ ةأُِس 

اي كاا  حنُّقصاا يلنح قال  إلمام  ةأقرف  حعثار ل يف  حقرق أاي يقنل  ق، (11) حصي يح

                                                           

(،    1٠/31٠(، حساا  حعرف ) 2/٩65 ظر   فرة  حل ة ) قطعة من.ي     حشعء  لقة( 1)
 (ي 26/315 حعرةل )

(،     حعرةل 11/53٩(، حساا  حعرف )4/8  ظر   حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )( 2)
 (ي 5/52(، مقاييا  حل ة )21٩/3٠)

ا  حل ة مقايي، (11/53٩حساا  حعرف )(، 2/٩8  ظر   حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )( 3)
 ي (5/52)

 (ي ٩/171( حساا  حعرف )7/15(،  ايش  حل ة )1/1٠1  ظر  مريش   دي  حلقاس  سن سالم )( 4)
   ظر   ملصادر  حساسقةي ( 5)
 /ف( من  س ة ).(ي 26٩)( 6)
عل    إلجل ء نع  قهنا ال مت(3/1٩6رةضة  حطاحث  )(، ة 8/4٠1قال  حننةي يف  جملمن  ) (7)

( قي   ك رين، ة  ظر   حعليل شرح  حنجيل 18/16٩مام يف هناية  ملطلش )ة سث.  إل  صح، 
 (ي 8/85(، كقاية  حنثي. يف شرح  حتنثي. )12/67)

 (ي 15/82ة حنج.  ح اين من  حطريا   ةل  ال جيلئي   ظر    اةي  حيفثري )( 8)
   ظر   ملرجع  حساساي ( ٩)
(، ة  ظر    اةي 12/67ر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(، ة ح8/4٠1جلم س.  حننةي يف  جملمن  )( 1٠)

 (ي 4/336(،  قة   ثيش )4/444(،  حثياا )18/168(، هناية  ملطلش )15/83 حيفثري )
(، مينع  إلجل ء 3/1٩6( ةرةضة  حطاحث  )8/4٠1قال  حننةي يف  جملمن  شرح  ملفاف )( 11)

 عل    صحي 
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 ي(1) فن ص ريٌ ، ةقاي مل يَوُلح من سُعد،  اجللء  حوُمثاا كثريٌ ، ِمن سُعد

ة حيَفعُّ ال ، (2)ةال جُتلئ  حيت مل خُتلا نا أ ٌا عل   حصي يح، ةجُتلئ  حصي رية    ا
 ي(4)عل   ملالش  (3)مينع  إلجل ء )مطلقاً(

  صورةأما  ُقصاا   جل ء  قي.  
ةال ي (5)  ال جُتلئ  حيت أتا  حاِ ئش مقد رً  سيِ نًا من   الا ابإلضا ة قحي.األوىل

آدمع أة مريه ، ةحن  قتلع  حاِ ئش أة مريه، يسريةق من ع نق كثريق  إلجل ء مينع قطع  لقةق 
ةجُتلئ  مل لنقة سال أَحيَية يف ، (6)أَحيَيًة من  ح يها مل جُتلئ  حيت  ية هبا يف أصح  حنجف 

 يةقطع سعض   َحيَية كقطع كلفا، (8)ة حايَ ش يف  حشاة ةحننه كا َحيَية، (7) حنجف  أصح
  طريقانةيف  ملقطنعة ، كاحصي رية    ا؛    جُتلئ  حصي رية  ح ِ ر الثانية

ا كاملقطنعة   َحييةأحدمها ا الُ جُتلئ،   أهني  ي   حقطع ابإلجل ءوالثاين، (٩)ة  صح أهني
                                                           

 (ي 18/17٠  ظر  هناية  ملطلش )( 1)
(  حتفايش 8/85( كقاية  حنثي. )12/68(  حعليل شرح  حنجيل )8/135  ظر  هناية  فتا  )( 2)

 (  ة ي. ةج. ضعيف أهنا جتلئ  يفاه  حد رمع ةمريهي 8/4٠1(، ةقال  حننةي يف  جملمن  )8/41)
 ز دة يف ).( يقت يفا سياق  حيفالمي  (3)
 حعليل (  لن  ملالش، ة  ظر  3/1٩6) ( رةضة  حطاحث 8/4٠1قال  حننةي يف  جملمن  )( 4)

 ي (4/253 اشيتا قلين  ةعمرية )، (12/68شرح  حنجيل )
 أي قي   الاي ( 5)
 ي ةقال  حر  عع يف ملالشال جتلئ عل   (8/4٠1( قال  حننةي  يف  جملمن  شرح  ملفاف )6)

 (  لن   ظفري 12/68 حعليل شرح  حنجيل )
ال أحية نا سسثش طارئ أة كا ي تلقًة ثالتة أةج. يف  ملالش  أ دلا   ةتالصة  حقنل  أاي يف  حيت( 7)

 ملنع  يفماي ة ح اين   إلجل ء  يفماي ة ح اح    إلجل ء  يما ق   كاا تلقًة، ة ملنع  يما ق   كاا طارائً، 
(،  حعليل 8/41(،  حتفايش )15/83ةأص فا يف  ملالش  حنج.  ح اح ي   ظر    اةي  حيفثري )

(، رةضة  حطاحث  8/4٠1(،  جملمن  )18/171(، هناية  ملطلش )12/68حنجيل )شرح  
 (ي 8/85(، كقاية  حنثي. )7/282(،  ح اية )4/181(، حبر  ملالش )3/1٩6)

 يع  يف   يف  ة خلاللي   ظر   ملر جع  حساسقةي ( 8)
سعض   حية أة  (  ةقطع3/1٩6( ةرةضة  حطاحث  )8/4٠1قال  حننةي  حننةي يف  جملمن  )( ٩)

  ح ر  كقطع كل.ي  عل  لا  ال جتلئ عل   ملالشي 
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ةَقطيع سعِ . كقطع  ، (1)ة  صح  إلجل ء أي اً ، ري ضر  كامل لنقة سال أَحييةة مل لنقة س 

ةجُتلئ  خَلصعُّ ة ملنيُجنء، ةال جُتلئ مقطنعة سعض  ح ِلساا، كلِ .
ُرضيي  ةلن  حاي - (2)

 ي(7)ةلن مريش، (6)ة جلديد  ملنع،    ي. قنالا(5)ةقال  سن كج، (4)عل   ملالش -(3)تصيتاه
 حيت ال قريا نا -  جُتلئ  حتي  ية ابجلمياءالثالثة

حيفني ُييفره - (8)
ة  ل  حقريا ، (٩)

ثاء، (1٠)ةلع   حيت   يفسر مالل قرهنا، ةكا   حقصيماء، أ  ل  حيت    يفسر  ة حع ي
 حل      قاي أثير أملُ  حيفسر عل  (12)ةقال  حققيال، سن ء ُدِمَع قرهنا ابحيفسر أة ال؛ (11)قرهنا

  ال أحدها؛ فثالثة أوجه إاي  لش كل. ، ة حيت  لش سعض أسناهنا، (13)كاا كاجلََرف
                                                           

 (  لن   صحي 3/1٩6رةضة  حطاحث  ) (8/4٠1 جملمن  ) قال  حننةي يف( 1)
( ةمريه عن أىب ر  ع قال  )ض   رسنل هللا صل  هللا 43/66ا أترج. أ د يف مسنده )( مل2)

 (ي 3/36٠  حثاين يف  إلرة ء  )ص  . علي. ةسل  سيفثش  أمل   منجنءين تصي ( 
 ي (1/482    حعرةل )(، 1/1٩1(، حساا  حعرف )11/16٠  ظر   ايش  حل ة )( 3)
(  كا  قطع س.   ص اف ةلن  حصن ف، ةجلم س.  حر  عع يف 8/4٠2 جملمن  ) قال  حننةي يف( 4)

 (ي 12/68 حعليل شرح  حنجيل )
من مؤحقات.  ، ه(4٠5) ع  حديننري، قتل سنةينسف سن أ د سن كج أسن  حقاس   حقاض( 5)

(، طثقال  حشا عي  )ا  13/8ي   ظر  سري أعالم  حنثالء ) حتاريد يف  ق.  حشا عية
 (ي 4/35٩( طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )364

يف مل أجد  ،  حشا عع عليفا يف  ح  ا ، ةيف  ندي  ، أا  خلصع جيلئ، ةقد أمرف  حر  عع  (6)
 (3/1٩6( ةيف رةضة  حطاحث  )8/4٠1 حننةي يف  جملمن  )ة  ،(12/68شرح  حنجيل ) حعليل 

   حرة ية  حقائلة سعد  إلجل ءي
 (ي 2/2٩2  مقاسل  ملشفنر ة حظالر، ةلن مشعر ابحت عيفي   ظر   حنسيط حل ل يل ) ح ريش( 7)
(، خمتار 1٠/275(،  ايش  حل ة )4/225سن سالم )  ظر  مريش   دي  حلقاس  ( 8)

 (ي 61 حص اح )ا  
 (ي 6/12٩(، م    فتا  )1/434(،  ملفاف )15/82(،   اةي )4/446  ظر   حثياا )( ٩)
(،  حل لر يف 12/485، حساا  حعرف )(2/2٠7مريش   دي  حلقاس  سن سالم )  ظر  ( 1٠)

 (ي 2/12معاين كلمال  حنال )
  ملر جع  حساسقةي    ظر ( 11)
  ملرةزي، صا ش طريقة  خلر سا ي ، تنيف سنة لن عثد هللا سن أ د أسن سيفر  حققال( 12)

، ةمن مؤحقات.   تاة   حققال، ةشرح  رة   سن   د دي   ظر  سري أعالم  حنثالء  ه(417)
 (ي 371عي  )ا  (، طثقال  حشا 3/46(، ة يال   عياا )13/12٩)

 (ي 8/4٠2(،  جملمن  )12/6٩  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 13)
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  جُتلئ ة َسث.  المام قي واثنيها، (3()2)ةص  .  حنينةي، (1)ة قتصر علي.  اعةٌ ، جُتلئ

  قاي كاا  ح  ملرنق أة كاا مؤثرً  يف واثلثها، (5)ةرة  ا  حقاضع قنح ، (4) فقِ ق 
  ي(7)ة ست سن.  حر  عع، (6)ة قتصر علي.  اعةٌ ، ةقال  ال،  العتالل ةينق،  حل   ُمنع

كهاي كاا ؛  (1٠)  لع  ملتهتِ رة عن  ح ن (٩)قال  حعمر ين، (8)ةةرد  حنيفع عن  حوُمشييعة
 ي(11)ةقاي كا ي عادة أة كسالً أجلأل، ُمنع؛  ح  نل لق أة حعلةق 

 فرع:
عيش   ض ية ة ندي ة حعقيقة  ملا ع من ؛ قال  حننةي   حعينف ست. أقسام 

                                                           

 (8/42منف   حث ني، ةقال  جينز ميفسنر سن أة سن ي   ظر   حتفايش )( 1)
ةتنيف سنة  ه(631) لن حيىي سن شرل سن مري  حننةي،  يع  حدين أسن زكر ، ةحد سنن  سنة( 2)

ن ، رةضة  حطاحث ، ر ن  حصا  ،    كاري   ظر  طثقال سنن ، من مؤحقات.   جملم ، ه(676)
 (ي ٩13(، طثقال  حشا عي  )ا  8/3٩5 حشا عية  حيفرب  )

 (ي 8/4٠2  ظر   جملمن  )( 3)
 (18/167 ظر  هناية  ملطلش )(  4)
 مل أقف علي.ي ي ( 5)
 أقف عل   س  أ د منف ي مل ( 6)
 (  12/6٩ حعليل شرح  حنجيل )   ظر ( 7)
(، عن أ   يد  حرعي ، قال  أتربين يليد  ة مصر، قال  2٩/1٩٩أتر  أ د يف مسنده )( 8)

أتيي عتثة سن عثد  حسلمع،  قلي    أاب  حنحيد، قين ترجي أحتما  ح  ا ،  ل  أجد 
شيئا يعاث  مري ثرماء،  ما تقنل؟ قال  أال جئت  هبا، قلي  سث اا هللا، جتنز عن  ةال 

عن  ملصقرة، ة ملستهصلة، ل   ع ، ق   تش  ةال أش ، قمنا )هن  رسنل هللا جتنز ع ؟ قا
(  قسناده 2/376ة حث قاء، ة ملشيعة ة حيفسر ء(، قال  حشي    حثاين  يف ضعيف أ  د ةد )

 ضعيف؛ أسن ُ ييد ةشي . يليد جميُفنالاي 
، (558) ، ةتنيف سنةه(48٩)  حيماين أسن   س ، ةحد سنة لن حيىي سن أ   خلري  حعمر ين( ٩)

  ظر  طثقال  حشا عية  حيفرب  . ةمن مؤحقات.   حثياا، ة حلة ئد ة ال رت ز ل، ة ال تصار
 . (654( طثقال  حشا عي  )ا  7/336)

(،     حعرةل 8/18٩(، حساا  حعرف )2/52٠  ظر   حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )( 1٠)
 (ي 21/3٠٩)

 (ي 4/445  ظر   حثياا )( 11)
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ةعيش ، (1) حقيمة أة  حع / ةعيش  ملثيع  ةلن ما  ق،، لن ما يُنِق،  حلي  ة ،  إلجل ء

، ال تقاةل قيمة  حريقثة،  ملستهجر  ةلن ما يؤث ِر يف  ملنقعة أتثريً  يظفر س. تقاةل   جرة
، (3)ة جلُا م، ةلن سثعة   جلننا، (2) حتنقاا نرةةعيش  حنِ يفاح  ما ينقِ ر سَ  /أ[11٠]

ةعيش  حريقثة يف  حيفقارة  ةلن ، (8)ة حتيعن ، (7)ة جُلش، (6)ة حَقَرا، (5)ة حريَتا، (4)ة حثَوَرا
 ي(1٠)ةلن كعيش  ملثيع،   جلن  حن جثة يف  (٩)ةعيش  ح ُّرية، ما ي ر ابحعمل ضرر ً سيناً 

حيفني ق   ض ي  هبا ة  ٌد من ألل ،  احشاة ال جُتلئ قال عن ة  دق  وأما العدد:
                                                           

 /أ( من  س ة ).(ي 27٠) (1)
 حسنرة   إلاثرة، ة حتنقاا  ميل  حنقا ة حشنق قي شعء، ةمعنا ما مينع قاثرة شفنة  جلما ي ( 2)

(، أ يا 47، خمتار  حص اح )ا  (3٩ الصطال ال  حققفية )ا   طلثة  حطلثة يف  ظر  
 (ي 51 حققفاء )ا  

(،  ملصثاح 12/87  د ء يصيش  إل ساا  تتقطع سعض أع ائ.ي   ظر  حساا  حعرف )ا م(  جل3)
 (ي 1٠86(،  حقامنل  فيط )ا  1/٩4 ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري )

،  حقامنل (1/311 فرة  حل ة )  سيان يظفر يف ظالر  حثدا حقساد مل  ي   ظر   حربا (4)
 (ي 17/486(،     حعرةل )613فيط )ا   

   ال  مام، ة ملرأة  حرتقاء   ملن مة  حقر   حيت ال ييفاد  حاكر جينز  رجفا حشدة    ام.ي  حرتا( 5)
 (ي 1٠/114(، حساا  حعرف )118(، خمتار  حص اح )ا  ٩/61  ظر   ايش  حل ة )

ي شعء ييفنا يف  ر   المرأة كاحسن، مينع من  حنطه، ةيقال ح.   حعقلة -سسيفنا  حر ء –  حقرا( 6)
(، جممل  حل ة السن ٩/84(،  ايش  حل ة )4/54  ظر   حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )

 (ي 74٩ ارل )ا  
   حقطع، ة جملثنف   خلصع  حاي  ستؤصل  كره ةتصيتاهي   ظر   ايش  حل ة  جلش( 7)

 ي (2/117(،     حعرةل )1/423(، مقاييا  حل ة )272/1٠)
ن  عنينا  اي  كره يعرتن عن   من عن يعنن ةمعناه    ثا ة العرت ن، ةمسع  حع حتعن ( 8)

(، جممل  حل ة 2٠8قثل  مرأت. ق   أر د  إليال ي   ظر   حل لر يف مريش أحقاظ  حشا عع )ا  
 (ي 4/21(، مقاييا  حل ة )611السن  ارل )ا  

يف مريش   دي  ة  ثر     حعثد أة   مة ييفنا مثن. ُعشر  حديةي   ظر   حنفاية ح رة( ٩)
 (ي 8/16(،  ايش  حل ة )244(،  حل لر )ا  3/353)

 ي (8/4٠4 جملمن  )  ظر  ( 1٠)
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ا ُسنية عل   حيفقاية عل  ألل )كل(،  حثيي مادل  حسُّنية عن  يعف  هبا  (1)ملا َمري أهني

يف شات  مل جُتلئ  ةحن  شرتا  ثناا،  لن  شرتا  ثناا يف شاةق مل جُتلئ، سيي مع  حقدرة
ةال جُتلئ  حتي  ية ، كاحنجف  يف أعياا سعض عثدين عن كقارة؛  (2)يف أصح  حنجف 
 ي(3)سثعض شاةق ق اعاً 

سن ء كا ن  كلف  متقر ِس  ؛ ةأما  حَثَد َة ة حثقرة  ُتالئ كل ة  دةق منفما عن سثعةق  
ن أر د سع ف   حت   ية  ملناةرة ةسع ف  كما ح،  ة جثًة أم مست ثيةً ، قرسًة متيِققًة أة خمتِلقةً 

؛ أة كاا سع ف  يُريد  حل  ، ةكما حن أر د سع ف   حتي  ية ةسع ف   ندي،  ملتطني  هبا
ةجينز أاي ياسح  حن  د ،  يفل ُسُثعق منفا كشاةق ، ةسن ء كا ن  ألل سييق أة سينلق خمتلقةق 

، (6)ة حقن ل، (5)ة حتيمتع، (4)كاحِقر ا؛  لقةق  سثافق خمت، أة سقرًة عن َسثعق شياه حلمت.، سَد َةً 
ر  حتيصدُّق سشاةق ماسن ةق ، ةمثاشرة  ظنر ل  إل ر م قال جل ء ، ة حتي  ية سشاة، ة اي

ةكا  ال جُيلئ ،  ال جُتلئ  حَثَد ة عن سثعةق من  ح ِ ثاء،  إ ي. يُر ع   ي.  ملماثَوَلة؛  حصييد
ةحن ةجش عل  رجلق شات  يف ، ن  إلسل يف  حلكاةقتر   ُسُثع سد ةق عن شاةق يف مخا م

ةجينز أاي ياسح  حن  د سد ًة أة سقرًة ُسُثعفا عن ، مل جيل أاي ياسح عنفما سد ة، قتل صيدق 
ةحن جعل  يع  حثد ة أة  حثقرة ، كما جينز أاي يشارا ستةً ،  ةأيكل  حثاقع، شاةق حلمت.

؛ أة  حن جش  حسُّثيع، ز ح. أكل شعءق منفا؟ ىت ال جين ؛ ميفاا  حشياة  ييفنا  حيفلُّ ة جثاً 

                                                           

 ساقطة من )ة(ي  (1)
ة حنج.  ح اين  جيلئ  ا  صقع شاة كشاة ة  دة، ة  ةل لن  الصح، ليفا  قال  حننةي يف ( 2)

(  لن   ظفري ة  ظر   حثياا 12/71(، ةقال  حر  عع  حعليل شرح  حنجيل )8/3٩8 جملمن  )
 (ي 8/76(، كقاية  حنثي. )6/126(، م    فتا  )4/44٩)

   ظر   ملر جع  حساساي ( 3)
  أا حيرم اب ج ة حعمرة معا،  تندر  أ عال  حعمرة يف أعمال   جي   ظر  رةضة  حقر ا (4)

 (ي 2/614،  حنسيط يف  ملالش )(4/71)  حثياا(، 3/44 حطاحث  )
  أا حيرم ابحعمرة يف أشفر   ج، ةسعد  حت لل منفا أيا اب ج يف سنت.ي   ظر   حثياا  حتمتع (5)

 (ي 3/46(، رةضة  حطاحث  )4/71)
، سد ية  فتا  (8/285 جملمن  )  ج سعد  إل ر م،  ياش  ي. دمي   ظر   ن ل    لن(  حقن ل6)

 (ي 1/725)
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كما يف  ظريه من مسح  يع  حرأل ،  (1) ي. ةجفاا،  ىت جينز ح.   كل من  حثاقع

   إاي (3)قال  حثند ياع، (2)ةقتر   سعري من مخسة أسعرة يف  حليكاة، ةتطنيل أركاا  حصيالة
قال  حننيةي  ةحيتمل أاي جيش  حتيصدُّق ، (4)جاز أكل  يع  حثاقع، عقلنا   حن جش  حسُّثُ 

 ي(6) حتيصدُّق من أض ية  حتيطنُّ  (5)أ ي. )جيش(؛ جبلء من. عل   ملالش
،  حل   (7)أة سع ف  يريد/، ةق    شرتا  اعة يف سد ةق أة سقرةق ةل  متقر ِسنا

 ةلن -قاي قلنا  ق ر زٌ ، أة سيٌع؟  (8)ا ق ر زٌ أص فما أاي  حِقسمة مث  عل  أهني ؛  نجفاا
 احطريا أاي يد ع ، مل جيل، ةقاي قلنا  سيع، جاز - (٩) حصي يح يف قسمة   جل ء  ملماثلة

                                                           

رةضة   حنج.   ةل  أاي  حن جش سثعفا؛  هنا تقنم مقام سثع من  ح ن  قال  حننةي يف( 1)
(  لن   صح،  حنج.  ح اين  أا  جلميع ة جش،  ال جينز ح.   كل 3/183 حطاحث  )

(،  حعليل شرح 4/47٩نفما،  هيُّفما  عل كاا ة جثاًي   ظر   حثياا )منفا؛   . خمري سي
 (ي 3/54٠ حنجيل )

أا  حقرن لن     صح يف  حثد ة ة ملسح  قال   ص اف  (5/3٩7 جملمن  )قال  حننةي يف  (2)
ة حقرق  أا  القتصار عل  سثع سد ة ، يف  حثعري يف  حلكاة  أا  حقرن كل.  صح ة ،  حثعض

 ي ل جيلئ ةال جيلئ لنا مخا سعري ابالتقاقةسعض  حرأ
رم، تنيف مد سن لثة هللا سن اثسي، أسن  صر  حثند لن( 3) سنة   ياع، َةيعرل سققي.   ي

(، طثقال 14/1٩8من مؤحقات.   ملعتمد يف  حقق.ي   ظر  سري أعالم  حنثالء ) ه(،4٩5)
(، طثقال 1/272(، طثقال  حشا عية السن قاض  شفثة )4/2٠7 حشا عية  حيفرب  )
 (ي 516 حشا عي  )ا  

 (ي 8/3٩7 قل. عن.  حننةي يف  جملمن  )( 4)
 ساقطة من )ة(ي ( 5)
ةكاا حيتمل أا جيش  حتصدق جبلئ من  حثاقع ق   قلنا ابملالش   (8/3٩7 جملمن  ) قال يف( 6)

 ق . جيش  حتصدق جبلء من أض ية  حتطن 
 /ف( من  س ة ).(ي 27٠)( 7)
 يفاي   حتعديل أميفن  حيت  حقسمة ق ر ز  لع عن.، ةقسمة ةمتيله شعء من شعء  حقرز  علل (8)

 (ي 363 حققفاء )ا   ح ة (، معا 15/266 حعرةل )   ظر    
 (ي 13/131(  لن   صح، ةكا  قال  حعمر ين يف  حثياا )5/473قال  حننةي يف  جملمن  )( ٩)
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  ةن، (1)  يشرتيفا منف  من يريد  حل   ابحدير ل ،  ملتقر ِسنا أ صثاءل  قي  حققر ء شائعة

أة ، أة يثيُع من يريد  حل    صيَث. من  ملتقر ِس  أة من  حققر ء، سيع. من مريل  سعد قثضق 
  يثيع صا ش كل جلء  صيث. من سائر ، جيعلن   حلي   أجل ء ابس  كل ة  دق جلء

 يأة يشرتي ما  ص اس. يف  ح   جللء ابحدير ل    يتقاضنا،   جل ء
 ي(2)أ ي. جينز  حقسمُة لنا مطلقاً حل اجة، ة حطيريا  ح اين السن  حقاا

 فصل ح صفات الكمال املستحبة ح األضحية:

ةلل  حتي  ية سَسثيع من  ح ن  أ  ل من  حتي  ية سثَد َةق ، ة ح يها أ  ل من  ملعل
سن ء كا ي  حسيثع ضهاًن أة ،   أةنماأحدمها؛ وجهان ي. ، أة ابحعيفا، أة سقرةق 
 ي(4)ري  عع  ةقد يُؤدِ ي  حتيعارن يف لا  قي  حتيساةيقال  ح، (3)ماعل ً 

، ة حثَد َة أ  ل من  حثقرة، (5)ة حتي  ية سشاة أ  ل منفا سُسُثع سد ةق أة سقرةق قطعاً 
 ي(6)ة حثقرة أ  ل من  حشاة
 -(7)ةلع  حيت ال يصقر سياضفا -   حعقر ء،    حصيقر ء،  حثي اءُ ؛ ة    ل يف أحن هنا

                                                           

مر ماي   ظر  معا   2، ٩7٩ ثة =  48دة  ا =  6  قطعة  قدية من  حق ة ةزهنا  حدرل  (1)
 (ي 1/143(،  حقق.  إلسالمع ةأدحت. حلل يلع )2٠8ح ة  حققفاء )ا  

 (ي 8/422مل أقف علي. يف  حتل ي،، ة قل. عن.  حننةي يف  جملمن  )( 2)
ة حنج.  ح اين  أا ة حقرسة تليد حبسث.، ة ا  حدم  ملر ق أك ر ،  ا     ح ن  أطيشقاحن    (3)

 (ي 12/72 حعيفا أ  ل؛  ا  حل   أك ري   ظر   حعليل شرح  حنجيل )
   ظر   ملرجع  حساسا( 4)
(،  حثياا 1/433ال قر ده يف قر قة  حديم، ةحيفنا     حشاة أطيشي   ظر   ملفاف )( 5)

 (ي 4/441)
 ي(3٩6/ 8)  جملمن  (ي4/441 حثياا )  لا  لن  ملالشي   ظر (6)
(، مريش 2/211(،  ايش  حل ة )234  ظر   حل لر يف مريش أحقاظ  حشا عع )ا  ( 7)

 (ي 3/177  دي  حلقاس  سن سالم ) 
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ةمل ، ةجعلفا سعد  حعقر ء ة حثلقاء، ةز د  ملاةردي    مر ء، (2)   حسيند ء (1)   حثلقاء

، ةقيل        أ  ل، ة حايكر أ  ل من       يف أصح  حقنح ، (3)ياكر  حصيقر ء
ة    ل  حتي  ية اب مسن ، (4)لد أ  ل من  حايكر  حيف ري  حنويَلة ا)ةقيل   حيت مل ت

 ي(6)من  حتي  ية سشات  (5)كمل ة حتي  ية سشاة مسينة أ  ل(  
، خبالل  حعتا، ةمر عال ِطيش  حلي   يف   ض ية َأةي من مر عال ك رة  حعدد

 شر ء ، ةسد تَو ي هبا، ة  ائة إاي أر د أاي يشرتي  ائة درل  ما ي  ِ ع س. ةةجد سَد َ 
أة عثدين ، ةحن أر د أاي يشرتي هبا من يعتق. ةةجد هبا عثدً   قيساً ،  حن  دة َأةي

 يكاا شر ء  خلسيس  ةعتقفما أةي؛  (7)تسيس 
 يقال أاي ييفنا  حلي   رديئاً أة تشًنا، ةك رة  حل   أ  ل من ك رة  حشي  

تثار سل دة  حقيمة  يفا أبمر تار  عن ةال  ع، (8)ةُيست ش تسم    ض ية

                                                           

(، 4٠سن د ةمن.   سلاي   ظر  خمتار  حص اح ) ةسع فاسيان  سع فا  حيت لع حثلقاء   (1)
 (ي 1/7٠(،  ملعا   حنسيط )1٠/25حساا  حعرف )

 يفلما كاا أقرف قي  حثيان كلما كاا لن     لي  ( 2)
 ي (15/78  اةي  حيفثري )  ظر   (3)
(  يصح  حت  ية ابحاكر ةاب     ابإل ا ، ةيف     ل 8/3٩7قال  حننةي يف  جملمن  )( 4)

منفما تالل،  حص يح  حاي  ، علي.  حشا عع يف  حثنيطع ةس. قطع ك ريةا أا  حاكر 
حلشا عع  ، آتر  أا       أ  ل،  من   ص اف من قال حيا أ  ل من      ، ة 

مر ده تق يل       يف  حت  ية ةقمنا أر د تق يلفا يف جل ء  حصيد ق   أر د تقنميفا إلتر   
 حطعام قال       أك ر، ةمنف  من قال  ملر د        حيت مل تلد أ  ل من  حاكر  حاي ك ر 

ينل ةأ    مل تلد  فن أ  ل منفا، ةهللا أعل ي ة  ظر   قة  لة  .،  إا كاا لناا  كر مل 
(،  حعليل شرح  حنجيل 6/125(، م    فتا  )٩/34٩ فتا  ة ن شع  حشرة ين ة حعثادي )

 (ي 8/74(ي كقاية  حنثي. )12/73)
 ساقطة من )ة(ي  (5)
كاا أ ش قيل مما   (  ةكل ما مال من  ح ن 2/246أي مري مسينت ، قال  حشا عع يف   م ) (6)

 رت، ةكل ما طاف  م. كاا أ ش قيل مما خيث   م.ي 
 (، 2/151(، مقاييا  حل ة )16/15)  3/٩22   حدينءي   ظر   حص اح ) خلسيا( 7)
 . 32  ج   ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿( حعمنم قنح. تعاي  8)
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  يكيف رة  حيِفر ء أة عمل؛   حل  

 الركن الثاين: الوقت:
ةحن ، (2)ق اعاً  (1)/ف[ جُتلئ  حتي  ية يف مري ينم  حني ر ةأ م  حتيشريا11٠ ال] 

 إاي ، (4)ةجفاا (3) قع تعي  لاه    م   رسعة )ح.(، قال  لِِل علعي أاي أض ِ ع سشاة
 فل   (6) إاي قلنا يتع ي ، (5)لنا  ال تتع ي  ع ي شاة عن  اره  ملطلا  قع تعيينفا ةجفااق

 ي(7)ةجفاا، يتهقيي هباه    م؟
ةيف تعي  ، (٩)   م قطعاً  (8)تعييني نا لاه/، ةأما حن قال  جعلُي لاه أض ية

                                                           

 جملمن  يف  ملالش  حشا عع  لع    م  ح الثة  حيت تلع ينم  حن ري   ظر   أ م  حتشريا( 1)
 (ي 4/43٠(،  حثياا )18/177(، هناية  ملطلش )15/124،   اةي  حيفثري )(8/3٩٠)

(، 1/432(،  ملفاف )81(،  حتنثي. )ا  18(  إلقنا  حلماةردي )ا  2/243  ظر    م )( 2)
م ىن  (،1/537(، أسىن  ملطاحش )531(، كقاية   تيار )ا  18/177) هناية  ملطلش

 (ي 6/12٩ فتا  )
 (ي .يف ) ز دة( 3)
 حنج.   ةل  ال يتع   نا ةقي، كدماء  جلرب انل، ةةج.  ملشاهبة  حنقن  يف  حامةي ة حنج. ( 4)

؛  إ .  حتلم ض ية، ة ح  ي ة مؤقتة، ةص  .  ح اين  يللم. قيقا  ما  حتلم. يف    م   رسعة
(، ةأظفره  حر  عع، يف  حعليل 388/ 8(، ة حننةي يف  جملمن  )7/145 ح ل يل يف  حنسيط )

(، 2٠٩/ 3(، رةضة  حطاحث  )18/1٩7( ة  ظر  هناية  ملطلش )12/8٩شرح  حنجيل )
 (ي 6/131م    فتا  )

(  ة حقيال أا ال يللم   . ع  عن 145/ 7  يف  حنسيط ) حنج.   ةل  ال تتع  قال  ح ل يل( 5)
 جفة ما  حتلمي 

 ةلن  حنج.  ح ايني   ظر   ملرجع  حساساي ( 6)
 حنج.   ةل أهنا تتنقي هبا؛ كما حن قال  جعلي لاه ض ية، ةمل يلتلم يف  حامةي  حنج. ( 7)

قي عل  لا   حنج.ي قال  حر  عع  ح اين  ال يتنقي هبا،   . عينفا عما  حتلم ةما  حتلم مري مؤ 
(، 8/388(  لن   قيا، ةص  .  حننةي يف  جملمن  )12/8٩يف  حعليل شرح  حنجيل)

 (ي 3/2٠٩ةرةضة  حطاحش )
 /أ( من  س ة ).(ي 271)( 8)
 (ي 8/388 جملمن  )، (12/8٩  ظر   حعليل )( ٩)
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 ه  ملاةردي يف  ندي  مللتلم ةرة ، (1) ع  أص فما؛ أ م  حني ر حلفدي  ملتطني  س. ةجفاا

 احيفالم يف أةيل  حنقي ؛ أة   علعي أاي ألدي.،  إاي قال  جلعلُي لا  لد ً ، (2)ابحتيعي 
 ةآتره 
ةُم عِ  قدر ركعت  ،    يدتل ةقت. سدتنل ةقي صالة ينم  حني رأما أو له 
ألل   مصار أة  حقر  سن ء كاا من ، سن ء صلي   إلمام أة  ملُ  ِ ع أة ال؛ ةتطثت 

مل تيفن  (3) إاي  سح قثل.، سن ء  سح  إلمام أض يت. أم ال،  اضر ً أة مسا ر ً ، أة  حثن دي
 يأض ية
ة  صح أ ي. سطلن  ، (4)تقديما يف ابس.، ة يما يدتل س. ةقي صالة  حعيد ةجفاا 
 ي(6)ةقيل س. ةخبرة  ةقي  حيفر لة، (5) حشيما

  أاي  ملعترب قدر صالت. علي. أحدمها؛ وجهانملعترب قدر ا ةيف  حركعت  ة خلطثت   
ةخيطش ، (8){ھ}ةيف  ح ا ية  ، (7){ٱ}ةكاا يقرأ يف   ةي  ،  حسيالم ةتطثت.

،  خلطثة  حتي ميد (٩)قال  ملاةردي  كاا علي.  حسيالم يستنيف ]يف[، تطثت  متنسطت 

                                                           

(  أص فما 8/38٠يف  جملمن  )ة حنج. ة ح اين  ال خيت، سلماا كدماء  جلرب ا، قال  حننةي ( 1)
 أ . خيت، سينم  حن ر ةأ م  حتشرياي 

 (ي 4/378  ظر    اةي  حيفثري )( 2)
 أي قثل  حنقي  ملاكنري ( 3)
 /أ(ي 68 جلن لر  حث رية،  جمللد  ح اين،  حنس ة  حسليما ية )( 4)
،   اةي (2/626) حثياا ، (2/245) ة  ظر    م(، 5/4ص  .  حننةي يف  جملمن  )( 5)

 (ي 284/ 7) (،  ح اية2/487) حيفثري
(، عن  حثند ياع، قال  ةلن ظالر كالم  حصيدالين، ة قل عن.  5/4 قل.  حننةي يف  جملمن  )( 6)

(ي ةينتفع ةقتفا ابحلة ل، 7/284(، ة  ظر   ح اية )2/372كاح   حث ني، يف  حتفايش )
(، 2/487(،   اةي  حيفثري)2/626ا)ةُيست ش أتتريلا سعد  حطلن  قيد  حرمحي   ظر   حثيا

 (ي 5/4(،  جملمن  )1/222 ملفاف )
 . (1)  سنرة ق (7)
 (ي1)  حقمر سنرة( 8)
 (  يستنيف  يفا  حت ميد ة ملن عظي 15/85، ةيف   اةي  حيفثري )( ساقطة من كال  حنس ت ٩)
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  أاي وأصحهما، (1)ةقر ءة آية،  تعاية حنصيية ستقن  هللا، ةسياا   ضا ع، ة ملن عظ
قال  إلمام  ةال أر  قائل. ييفتقع أبقلِ  ما ، (2)قدر ركعت  ةتطثت  تقيقال؛  ملعترب
 (6)ةص ي .  جلرجاين، خبال . (5)ةصريح  اعةٌ ، (4)ةصريح س.  حقاضع  حطيربي، (3)جُيلئ

 يعترب ؛ ةأما  خلطثتاا،    خلالل يف  عتثار  خلِقية يف  حريكعت  ملر ةزةةقال ، (7)ة حرة ين
ة عترب سع ف  )ُمِ عي قدر ما يسع ركعت  سعد   ق اء ةقي كر لة ، (8) يفما قطعاً 

 يات. علي.  حسالم ة ي. ةج.  أاي  ملعترب يف ، (٩)ةمل يعترب ةقي م ع  خلطثت ،  حصالة
 (11)(تسعة أوجهةيت رر  يما يدتل س. ةقتفا   ي(1٠)ةسعده م ع ةقي قدر  حصيالة

 ي(12)    ع قدر ركعت  ةتطثت  تقيقت  سعد طلن   حشيماأحدها 
 ي   ُ عِ  ةقي قدر ا متنسطتااواثنيها 
 ي ُ عي قدر ركعت  متنسطت  ةتطثت  تقيقت  سعده واثلثها: 
 عتثار  ح  سعد طلن   حشيما ةترة  ةقي  ها وخامسها وسادسها:ورابع 
 ي حيفر لة

                                                           

 (ي 3/1٩٩(، رةضة  حطاحث  )8/387(،  جملمن  )15/85  ظر    اةي  حيفثري )( 1)
 (  لا  لن  ملالش، ة  ظر   ملر جع  حساسقةي 8/387قال  حننةي يف  جملمن  )( 2)
 ي (18/177  ظر  هناية  ملطلش )( 3)
(، ست قيا  أ د 112   حتعليقة )ا    ظرأي أاي  ملعترب  قدر ركعت  ةتطثت  تقيقالي ( 4)

  ح امديي 
 (ي 15/85ف   ملاةردي يف   اةي  حيفثري )( من5)
 مل أقف علي.ي ( 6)
 (ي 4/183) (   ظر  حبر  ملالش7)
 (ي  8/387(،  جملمن  )12/74(،  حعليل شرح  حنجيل 18/176  ظر  هناية  ملطلش )( 8)
 (ي 64/ 8(، كقاية  حنثي. )3/1٩٩) 
 ( عن سعض  حتصا يفي 18/177 يفاه  إلمام يف هناية  ملطلش )( ٩)
 (ي 3/31٩)(،  لية  حعلماء 15/85)  حيفثري (،   اةي8/3٩1(   ظر  خمتصر  مللين )1٠)
 ساقطة من )ة(ي  (11)

 (ي 8/387( لن  ملالشي   ظر   جملمن  )(12
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 إاي  ملعترب  ي. ؛ زمن. علي.  حسيالم ة دةا   عتثار  ح  يف زماا   موالس ابع
 يصالت. ةتطثت.

 ي   ُِ عِ  قدر ركعت   قط سعد ترة  ةقي  حيفر لةوالثامن 
   ُِ عِ  قدر ا سعد  حطُّلن واتسعها 

 (2)يف أاي ةقي  حيفر لة )خير (؛ ةحنا ةجفااي (1)
 ي  ةج. (5) تلد د/، (4)أة ابرتقاعفا قيد رمحق ، (3)ابستيفمال طلن   حشيما

م  ح يالثة ؛    ث رةف  ا  حينم  ح ياح  من أ يم  حتيشرياوأما آخره ةلع    ي
ة سح  ُ ض ية ، (7)ا مطلقاً حيفني ُييفره  حايسح  يف، (6)ةجينز يف حياحيفا، سعد ينم  حني ر
كا ي  حتي  ية تطنُّعاً ؛ ةق   مل ُيَ حِ   ىت م ي، أشدُّ كر ليةً  ، مل يصحي سعدلا؛  إا ي

، (8)ال عن  ُ ةي، ةقع عنفا؛  إاي ض ي  يف  حسينة  ح ا ية، ةقد  اتي يف لاه  حسينة
ةكا  يقنل  يما لا  ، تةقال  إلمام  ةال خُيري  عل   خلالل يف ق اء  حنين  ل  ملؤقي 

ةكا  حن ، ةال يت قيا عندي ق اء،  ىت حن كاا يعتاد صنم أ م تطنُّعًا  رتك.، سثيل.
م  حيت ، تطنُّ  (1٠) إاي  حياي أيا س. ييفنا ) ستد ء(؛ (٩)أ سد سعد  حتي رم س. ة   ي

 ،(11)ق اء  يفاال معىن حتقدير  ح؛ رميش  حشيار  يف  حتيطن  سصيامفا ق   مل يصمفا
                                                           

(،  حعليل شرح 3/1٩٩(، رةضة  حطاحث  )8/387(،  جملمن  )15/85  ظر    اةي  حيفثري )( 1)
 (ي 18/177(، هناية  ملطلش )12/74 حنجيل )

 ساقطة من ) ة(ي  (2)
   ةلي ةلن  حنج. ( 3)
 ةلن  حنج.  ح ايني ( 4)
 /ف( من  س ة ).(ي 171) (5)
 ي (18/177هناية  ملطلش يف در ية  ملالش )  ظر  ( 6)
(، 12/75،  حعليل شرح  حنجيل )(15/114  اةي  حيفثري )ةلن  ملعتمد يف  ملالشي   ظر  ( 7)

 (ي 5/164(،  ح رر  حثفية )8/388 جملمن  )
 (ي 8/388 حيت  اتي  يفا  حت  يةي   ظر   جملمن  شرح  ملفاف ) أي ال عن  حسنة   ةي (8)
أي سعد  حدتنل  ي.، يقال   حصائ   رم؛ الجتناس. ما يقسد صنم.ي   ظر   حنفاية يف مريش ( ٩)

 (ي 1/372  دي  ة  ثر )
 ي ( يف ).( أشد1٠)
 (ي 18/178  ظر  هناية  ملطلش )( 11)
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 ي(1)قال  حري  عع  ةال يصقن عن قشيفالق 

قال أاي ييفنا أتتيرلا ؛ (2)ةقاي كا ي ة جثًة سنارق حلم. أاي ي  ِ ع ةييفنا ق اءً 
م  حني ر  ىت أيا أ ي ،   الوالثاين،   أاي ياحبفا يف   الأحدمها؛ فوجهان، حصال فا

 ،  يت ريي س   حبفا  آلا ةتركفا قي قاسلق (4)  ععة حري  (3)ةقال  حرُّة ين، من  حسينة  ملقثلة
ةجيلئ. ، (6)ةجفاا، أة ختت، ابحققر ء (5) يسل  هبا مسل    ضا ع؛ ةق    حبفا  آلا

 يدةا ما ق   أتيرلا عمد ً أة  سياانً ، ق   أتيرلا حصال فا
  فروع

كاا شات ، سح  من ض ي  سعددق  سُتِ شي ح. أاي يقر ِق. عل  أ يم  حاي األول  ؛  إا ي
((8)قال ) حنينةي(، (7)ة  تر  يف  حينم   تري،  سح شاة يف  حينم   ةل   (٩)  ةلا  )ةقاي

 قد صحي أ ي. علي.  حسيالم حنر يف ينم ،  فن ضعيٌف خماحٌف حلسُّنة؛ كاا أر ا ابملساك 
                                                           

 (ي 12/76  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 ي (5/164 ح رر  حثفية )(  لن  ملالش، ة  ظر  8/3٩1قال حننةي يف  جملمن  )( 2)
 مل أقف علي. يف حبر  ملالشي ( 3)
 (ي 12/1٠3  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 4)
مشتمل عل  أرسعة أ يفام  أ دلا   مسل    ض ية  (15/115( قال  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )5)

 ي ين  أا يطع   حققر ء، ة ح اح   أا يفدي قي   منياء، ة حر سع  أا يدترأا أيكل منفا، ة ح ا
 . يسل  هبا سعد  حاسح مسل   ح  ا  يف ةقتفا أيكل ةيتصدق ةيفدي عل  أ  حنج.   ةل(  6)

قي  (15/111  اةي  حيفثري )  يفمفا يف   صل ق    حبي يف أ م  حن ر،  سث.  ملاةردي
أهنا تيفنا  -(  لن  ملالشي ة حنج.  ح اين  8/37٩ جملمن  ) يف جلمفنر، ةقال  حننةي 

حلمساك  تاصة ال جينز أا أيكل منفا ةال يدتر  هنا قد ترجي سقن ل  حبفا يف أ م 
( 15/11 حن ر من   د ء قي  حق اء  صارل  قا ح ريه،  سث.  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )

(، ةضعق.، ة حننةي يف  جملمن  12/1٠3شرح  حنجيل ) قي  سن أ  لريرة، ة حر  عع يف  حعليل
حبر ، (6/132م    فتا  )(، ةقال  حننةي  لن قنل شا  ضعيف، ة  ظر  8/37٩)

 ي (4/2٠8 ملالش حلرة ين )
 (ي 15/125  ظر    اةي  حيفثري )( 7)
 ة مل ثي لن  حصن في  ( يف ).(  حرة ين8)
 يف ).(  إاي ( ٩)
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 ي(2)  خلري ل احسُّنة  حتيعايل ة ملثادرة قي، (1) حني ر مائة سَد َة ألد لا

 ُ سثي أ ُم  حتيشريا؛ مَلطاً   أهني  حن ةققن  حينم  حعاشر (3)  عن  حدي رمعالثاين
، ةقاي ةققن  يف  ح يامن ة سح ينم  حتياسع، /أ[ عل    قيقة ال عل   ساف ةقن ف 111]

،  اي  حن جش جينز تقدمي. عل  ينم  حني ر؛ مل جتش قعادة  حتي  ية؛ ح   اَبا  
 ي(4)كاا َ سناً ؛   إاي عل   ح  قثل   ق اء  حتيشريا  هعاده، ة حتيطن  تثع حل ج ِ 

سن ء كاا  ح  سلده أة منضع. من ؛    ل  حتي  ية منضع  ملَ  ِ عالثالث
 قع جن ز ؛ قال أاي ييفنا  ُ ض ية ة جثة، اب رم إ ي. خيت،ُّ ؛ خبالل  ندي، (5) حشيعر

 ي(6)من  حنجف  يف جن ز  قل  حليكاة،  حبفا يف مري سلد  مل  يع ةجفاا
ي:  الرُّكن الثالث: املضحِّّ

ال جينز حلعثد  حِقنِ  ة ملدسير ة ملستنحدة
ل  وووو  عووووو  نوووووق  ال ِمل،  يةووو حتي  (8)/ (7)

                                                           

(، سرق   2/172 ص ي .، كتاف    ج، ابف  يتصدق جبالل  حثدا )أتر   حث اري يف( 1)
مائة سد ة،  همرين سل نمفا،  ( أا عليا رضع هللا عن.  دث. قال  )ألد   حنيب 1718)

  قسمتفا   أمرين جبالنا  قسمتفا،   جبلندلا  قسمتفا(
 (ي 8/424  ظر   جملمن  )( 2)
 ، ةتنيف سدمشا سنة ه(358)  حد رمع ةحد سنة مد سن عثد  حن  د أسن  حقر   لن( 3)

من مؤحقات.   الستاكار، جامع  جلن مع،   ظر  طثقال  حشا عية السن قاض  شفثة (، 448)
 (ي 18/52(، سري أعالم  حنثالء )3/627(،  ري  س د د )1/234)

 (ي 8/388 قل.  حننةي عن. يف  جملمن  )( 4)
 ي (8/425 جملمن  )  ظر  ( 5)
 قل  مللكع زكات. قي   صنال يف سلد آتر،  قي. ةجفاا؛ أ د ا  جيلئ.؛  هن  من ألل ق    (6)

 حصدقال  هشث. أصنال  حثلد  حا   ي.  ملال، ةص  .  حننةي، ة ح اين  ال جيلئ.؛   .  ا 
 (ي 6/22٠  ظر  جملمن  ).  صنال سلد  مللكع ة جش

(، 428  مة  حيت ةطئفا ماحيففا  هتي سنحدي   ظر  معا  ح ة  حققفاء )ا     لع ملستنحدة( 7)
 (ي 2٠4 حتعريقال  حققفية )ا  

 ي /أ( من  س ة ).(272( )8)
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ةكاح  قاي قلنا  قهني  ميليفنا ، ةقع عن. دةهن ؛  ا ن   حسييد إاي أ، (1) ملالش
، كما حن أ ا يف  حتيصدق،   إاي أ ا ن  ةقعي عنف ،    . قال مل جيلي ن  (2)ستملييف.

ةقال يف  حثسيط  لن عل  لا   ، ةال سعد جعلفا ُأض ية، ةحيا ح.  حريجن  سعد  حياسح
ي ةلن مريشٌ ، ابإل ا تاللٌ  (4)جن ز )ت  يت.(ةمقت اه أاي ييفنا يف ي (3)كامليفاَتش

 عل   حقنح  يف ص ية ؛  إاي أ ا، س ري ق ا سييده (5)ة مليفاَتش ال تصُح )ت  يت.(
 ي(6)تربُّعات.    .

ةقاي مل أي ا سيِ ده  ،  ل. أاي ي  ِ ع س.؛ ةأما  ملثَوعيض ق   مل  شيئًا سثع .   ر ِ 
 يكما ح. أاي يتصديق س.

ع أاي ُينكِ  ةجينز حلم  سح من ِ لي  كاُت. ِ  ؛ من رجلق أة  مرةق أة صيب ق ؛ ل يف  حاي
، قما حلعال عن مثاشرت. أة مريه؛ ةمسل  ةكتا ، (7)عل   ملالش يف جن ز  حب.

ل قال مسلمًا  قيفًا عار ًا حنقي  حتي  ية ةشر ئطفا ةُييفره تنكيل ، ة َ ةيي أاي ال ُينكِ 
ة حصييبُّ ، ة  ائض أةي من  حصييبِ  ، . ال ُييفره تنكيل   ائضأ ي  (8)ة  صحُّ ي  حيفتا 

                                                           

 ،(13/1٩  اةي  حيفثري )ي ة  ظر   جلديد   ظفر  لن (8/3٠٠رةضة  حطاحث  )قال  حننةي يف  (1)
(،  حعليل شرح 8/4٠6(،  جملمن  6/61يف  ملالش )،  حنسيط (5/273هناية  ملطلش )

 (ي 12/78 حنجيل )
 (ي 13/1٩ةلن  حقنل  ح اين ة حقدني   ظر    اةي  حيفثري )( 2)

  حثالدي(، ست قيا  أ د 264(   ظر   حثسيط )ا  (3
 ي يف ).( أض يت. (4)
 يف ).( أض يت.ي  (5)
 .(73    ظر  )ا( 6)
(، أا  ملالش جن ز  حب.ي ٩/76تلقن   ي.، قال  حننةي يف  جملمن  )ح  حصيب؛  إهن   تأي  سي ( 7)

 (ي 6/٩8(، م    فتا  )4/528) 1/458(،  ملفاف )317ة  ظر  منفا   حطاحث  )ا  
(ي ة  ظر   حعليل شرح 3/2٠٠ةيف رةضة  حطاحث  ) (8/4٠5 جملمن  )ص  .  حننةي يف ( 8)

قة  فتا  ة ن شع  حشرة ين ة حعثادي  ، (4/18٩حبر  ملالش )(، 12/77 حنجيل )
 (ي 8/132، هناية  فتا  )(348/٩)
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ةجينز  حتينكيل يف تقرقة ، (1)ةال جينز تنكيل  حنث  ة جملنسع ةحنن ا،  حيفتا  أةي من

 ي(2)ةقاي كاا  َ ةي  عل. سنقس.،  حلي   أي اً 
 ملاةردي  قال  ملرأة قال ، ةُيست ش حلُم  ِ ع ة حوُمفدي أاي يتنيي  حايسح سنقس.

ةال ، (4)ةيف كر لية  سح   ائض ُأض يتفا ةجفاا، (3) ُيست ش نا أاي ُتنكِ ل يف  حايسح
،  سُت ش ح. أاي يشفد  حايسح ةيننَي لن؛ ةق    ستناف مريَه، ُييفره  حبفا مري  ُ ض ية

ةقييده ، ة حنِ يية جازةحن ةكيل مسلمًا ابحايسح ي (5)ة    ل أاي ي  ِ ع يف د ره  شفد ألل.
 ي(6)سعض  ملتهترين  ا ق    ن  عند  حتينكيل أي اً 

ةال حيتا   قي  يية  حنكيل ق    ن   ملنَكِ ل عند ، ةال جينز تنكيل  حاِ مع يف  حنِ يية
ةحن مل يعل  ، يف  الكتقاء ابحنيية  ملتقدِ مة، (7) لن  ن  قثل.  عل   حنجف   آلتي ،  حايسح

 يمل يصحي ؛ كيل أ ي. يصح حن 
 فرع:

ا تقع عل   مل  ِ ع، حن ض ي  عن مريه س ري ق  . مل يقع عن. ، (8)ةأطلا سع ف  أهني
ةيف  ،(٩) ال ةقال، ةقعي عن  مل  ِ ع؛ ةقاحي  اعة  ق   كا ي  حشياة معيينة ابحنيار

                                                           

(،  حعليل شرح 3/2٠٠(، رةضة  حطاحث  )8/4٠5  . ال  ل  سي تف ي   ظر   جملمن  )( 1)
 (ي 4/188(، حبر  ملالش )15/٩1(،   اةي  حيفثري )12/77 حنجيل )

 ملر جع  حساسقةي    ظر  ( 2)
 (ي 331 إلي اح يف مناس    ج ة حعمرة )ا   يف كتش  ملاةرديي ةجلم س.  حننةي يفمل أقف علي. ( 3)
(، رةضة  حطاحث  8/4٠5 جملمن  )(  حنج.   ةل  أ . ييفره، ة حنج.  ح اين  أ . ال ييفرهي   ظر  4)

(،  قة  فتا  ة ن شع 4/18٩(، حبر  ملالش )12/77(،  حعليل شرح  حنجيل )3/2٠٠)
 (ي 8/132(، هناية  فتا  )٩/348عثادي ) حشرة ين ة ح

(  8/425(،  جملمن  )12/116(،  حعليل شرح  حنجيل )15/125  ظر    اةي  حيفثري ) (5)
 (ي 8/8٩كقاية  حنثي. )

 .(8/88  ظر  كقاية  حنثي. )( 6)
 .(116   ظر  )ا( 7)
  ي( عن قسر لي   ملرةرة ي8/4٠7 قل.  حننةي يف  جملمن  )( 8)
 ( قي   ص افي 8/4٠6 جملمن  )  حننةي يف سث. ( ٩)
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 ي(2) ملنع ة  صحُّ ، (1) حتي  ية عن  مليي س ري ةصيية تالل مري يف  حنصا 

 الرُّكن الر ابع ح كيفية الذ بح:
ق سيًا كاا أة ة شياً ؛  حاي يُنا. س.  ِ ل يف   ين ا  ملهكنل  ملقدةر علي.

كاا أة مريلا ، ةلع منقسمة قي  ما يع ُّ كلي  سحق ، ة حيفالم يف ة جثات. ةُسنن.، ض يية ً
 يةقي ما خَي،ُّ  ح ي ا 

وووووسقط (4)فوووو ح ل يل أب ي.  حتياي ي (3)ا  حن جش   قد ضثط.ووووأم ووووووع متام   لقو و نم و
 ي(7)مل حيلي ؛ سيده أة سثُونيُدقةق ةحننلا؛ أة مريه (6) لن  تتطف رأل عصقنرق/ ،(5)ة ملريء
ةلن ، (٩)جَمر   حطيعام ة حشير ف ة ملريء، (8)جَمر   حنويَقا دتناًل ةترةجاً  ة  لقنم 

ةقال  حشيي  أسن ، ةةر ء ا ِعرقاا يف صق يت  حعُنا حييطاا اب لقنم،  ي   لقنم
 (12)يف  حثفائ  ]ةيف  إل ساا[ (11)يقال نما   حنديجاا،   حييطاا ابملريء(1٠) امد

                                                           

 (،  قيا  أ ا عيس ي 552 جلن لر  حث رية )ا   (1)
  ، ة حنج.  ح اين  جينزي(7/13٠عع يف  حعليل شرح  حنجيل )ةجلم س.  حر   (2)
د من  حقق.ي  حقن عد  حققفية    يف  شرعع كلع، جيمع  حقرة  ة ملسائل من ابف ة  (  ح اسط3)

 (ي 1/1/35(، منسنعة  حقن عد  حققفية )1/23ةتطثيقا ا يف  ملا لش   رسعة )
(،  فرة  حل ة 4/1362   حقتل سسرعةي   ظر   حص اح )-ابحا ل ة حد ل - حتا يف( 4)

 (ي 14/52ل ة )(،  ايش  ح2/344(، مقاييا  حل ة )1/113)
 ، ةلا   حقيد   ةل يف  حاسح، ةسها  حقيد  ح ايني (7/141  ظر   حنسيط ) (5)
 /ف( من  س ة ).(ي 272) (6)
 (ي 12/7٩(،  حعليل شرح  حنجيل )3/2٠1 ظر  رةضة  حطاحث  )(  7)
 ي (4/216حساا  حعرف )(، 5/1٩6  ظر   ايش  حل ة )( 8)
 (ي 1/72 حص اح ) (،1/155حساا  حعرف )(   ظر  ٩)
ي ةتنيف ه(344)  إلسقر يي ، شي   حشا عية سث د د، ةحد سنة أ د سن أ  طالر أسن  امد لن( 1٠)

ر . هللا، من مؤحقات.   حتعليقة  حيفرب ، ةكتاف  حثستااي   ظر  ة يال   عياا،   (4٠6)سنة 
 ي(7/234(،  حن يف ابحن يال )13/13(، سري أعالم  حنثالء )1/73)

 ا  عرقاا مليظاا عري اا عن مي  ث رة  حن ر ةيسارلاي   ظر   ايش  حل ة   حندجاا (11)
 (ي 2/3٩7(، حساا  حعرف )6/٩8(، مقاييا  حل ة )11/111)

 (ي 4/185ر  ملالش )حب( ساقطة يف كال  حنس ت ، ةيقت ي.  حسياقي   ظر  12)
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 ةيُشرت.  صنل  حايكاة قطع   لقنمي (1)ةيقال حل لقنم ة ملريء معفما    ةد  ،  ا حنريد
ي (4)  أ ي. ييفقع قطع أ دلا(3)ةعن  إلصِط ري، (2)عل   ملنصنا  حصي يح، ة ملريء

 لن سقع ، احثاً ة ا ينقطعاا معفما م، ةُيست ش أاي يقطع  حندج  مع  ملريء ة  لقنم
ةحن   تف   ملاسح سقطع أك ر ا قي  ركة ، (5)من   لقنم ة ملريء شعٌء ةحن َقلي مل حيلي 

ة ي. ةج.  تتاره  حقاضع ، (6)مل حَيلي أي ًا عل   ملالش؛  ملاسنح  رتك. ةقطع. سعد  ح 
 ي(7) حرة ين  أ ي. ق   سقع من أ د ا شعء يسرٌي مل َي ري 

ةقال ، /ف[  ىت   تف  قي قطع  ملريء ة  لقنم عص 111]ققاةحن  سح من  ح 
،   تف  قي  ركة  ملاسنح      تف  قي قطعفما مل حيلي  (٩)  )قا(ي (8) ملاةردي  ييفره

قال  إلمام  ةحن كا ي  ي.  ياٌة مستِقريٌة عند ي ةقاي كاا  ي.  ياٌة مستِقرية ةقطعفما  لي 
                                                           

 ، (12/7٩ حعليل شرح  حنجيل ) قل عن.  حر  عع يف ( 1)
 حننةي  يف  جملمن   ةقال (  لن  حظالر12/8٠ حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل ) قال( 2)

 (  لن  حص يح  ملنصنا،ي 3/2٠2(، ةرةضة  حطاحث  )86/٩)
، ر . هللا، من ه(328)، (ه244)لن   سن سن أ د أسن سعيد  إلصط ري، ةحد سنة ( 3)

(، سري أعالم  حنثالء 2/74مؤحقات.  أدف  حق اء، ة  ق يةي   ظر  ة يال   عياا )
 (ي 248(، طثقال  حشا عي  )ا  3/23٠(، طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )11/475)

؛ (  ةعن  الصط ري  أ . ييفقع قطع أ د ا12/8٠قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 4)
 -رضع هللا عن.- ا   ياة ال تثق  سعده، قال   ص اف  ةلا  تالل  ،  حشا عع 

ةتالل مقصند  حاكاة؛  ا  ملقصند  إلزلاق  ا ين   ةال يعاف ةقطع أ دل  ال ين  ي 
 (ي 8/147(، كقاية  حنثي. )18/17٩(ي هناية  ملطلش )3/2٠2ة  ظر  رةضة  حطاحث  )

(، رةضة  حطاحث  ةعمدة  ملقت  12/8٠ حعليل شرح  حنجيل )  ظر  لن  ملعتمد يف  ملالشي  (5)
 ي (18/18٠ ملطلش ) ايةهن(، 3/2٠2)

(،  حعليل 3/2٠2(، رةضة  حطاحث  )٩/86لن  ملعتمد يف  ملالشي   ظر   حننةي يف  جملمن  )( 6)
 ي (8/14٩قاية  حنثي. )(، ك18/182(، هناية  ملطلش )12/8٠شرح  حنجيل )

(، أا ظالر  ملالش عدم   ل، ةهللا 4/186قف علي. يف  حث ر ليفا ، ةقمنا  كر  ي. )مل أ( 7)
 أعل ي 

 (ي 15/٩٩  ظر    اةي  حيفثري )( 8)
 ساقطة من ).(ي ( ٩)
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ِحما انح. ؛ ا قطع سعض   لقنم   تف  قي  ركة  ملاسنححيفني حومي ،  ستد ء قطع  ملريء

، ة حقطع من ق د  صق يت  حعنا كاحقطع من  حققاي (1) فن  اللٌ ؛ سقطع  حققا
أ ي. حن أدتل  حسِ يف  يف أ ا  ح يعلش ةقطع   لقنم ة ملريء د تل  (2)ةقد تقديم

حلاث   نق   لقنم ة ملريء ةحن أمري  حسِ يف   الَصق. ،  قي. لا   حتيقصيل؛  جللد
 ي(3)ةأابا  حريأل  ليا سَاسيحق 

 صوراتن: ةخير  س.،   كنا  حتياي يف  اصالً سقطع   لقنم ة ملريءالثاين القيد
نت.، حن أتا  حاي سح يف قطع   لقنم ة ملريءأحدمها:   (4)ةأتا آتر يف  َولي  َ شي

أة  ، . قطع   لقنم مما يُا ِ ف حن   قردسن ء كاا ما جر  س؛ مل حَيلي ، تاِصرت. (5)ةَنا
أباي كاا ؛ ةحن  قرتا قطع   لقنم سقطع رقثة  حشياة من ققالاي كاا يُع  عل   حتياي يف

يناً من   لقنم  ىت  حيتقيا يناً من  حققا ةسيفِ  خبالل ما ق   تقديم قطع ، مل حَيلي ، جُيري سيفِ 
قال  حري  عع  ةح  أاي تقنل  ي قي  حايسح (6)ء  ملووووُدية حققا ةسقيي   ياة مستِقريًة قي   تفا

؛ أما ق   مل ييفن ما ِ قاً ، يظفر  حتي رن؛ قاي كاا  ملقارِا حقطع   لقنم ة ملريء ما ِ قاً 
، (8)عل  قطع   لقنم ة ملريء مع كن . ما ِ قاً/ (7) يانز أاي يُقال  ال أثر ح. ق   )تقدم (

                                                           

 ي (18/182(   ظر  هناية  ملطلش )1)
 ي، ست قيا   مد عثد  ا ظ(5٠7جلن لر  حث رية )ا (  2)
ة  ظر  رةضة   . مل يقطع   لقنم ة ملرئي   حيا لن ساسح؛ (٩/87 جملمن  )قال  حننةي يف  (3)

 (ي 18/18٠(، هناية  ملطلش )12/81(،  حعليل شرح  حنجيل )3/2٠2 حطاحث  )
(،  حثطن 6/2313  أمعاؤلا ةما يف جن فا عد  ش مفاي   ظر   حص اح ) شنة  حد سة (4)

 (ي 74(، خمتار  حص اح )ا  2/64(، مقاييا  حل ة )5/٩٠ ة ) ايش  حل
(، 6/228حنن اي حساا  حعرف )أة   مرز جنش  حد سة أة مؤترلا سعند أة  ديد  حن ا( 5)

 (ي 5/4٠5(، مقاييا  حل ة )7/83 ايش  حل ة )
(، خمتار  حص اح 5/3٠7   حشقرة، ة عفا مد ، ةمد لي   ظر  مقاييا  حل ة ) ملدية (6)

 (ي 3٩/514(،     حعرةل )2٩2)ا  
 يف )ة( تقطعي ( 7)
 من  س ة ).(ي  /أ(273)( 8)
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ال خيت،ُّ  ح اين ، جرح جر  ة مري ما ِ قة مع  لِ   حريقثة من آتر  ينث ع أاي يُقال ق  

ة رن   ين ا ي ثي ،  إاي  حقصاا يسقط ابحُشثفة؛  فا  مري الزم، (1)ابحقصاا
 يابحُشثفة

حبي  يظفر   تفاء  حشياة قثل ؛   جيش أاي ُيسرِ   حاي سح يف  حقطع ةال يتهّني الثانية
قال  حري  عع  لا  خياحف ما سثا أاي  ملعتدي س.  ،  ركة  ملاسنح  ستتمام قطع  ملاسح قي

ق   تث ي مصريه قي ؛ ةُيشث. أاي ييفنا  ملقصند لنا، كنا   ياة مستِقرية عند  الستد ء
تالل ما صريح  (3)ةقال  حنينةي  ما قاح.، (2)ةلناا ق   مل يت قيا   ال،  ركة  ملاسنح

 إ ي. ؛  ل   ل  سي ت. خبالل   ةيل، ف أاي لا  مقصِ ر يف  حتيهين ِ سل  جلن ، (4)س.  إلمام
 ي(6)ةحن مل حيل ح. أد   قي  ر ، (5)ال )تقصري  ي.(

 ىت حن رَم  ، أاي ال تيفنا  آلحُة  حيت ياسح هبا عظمًا ةال ظقر ً القيد الثالث: 
 ي(7)ةقد تقديم، صيد ً سسف ق  صل. سعظ   قتل. مل حَيلي 

 لن جرح  حسيُثُع أة مريه شاًة أة ؛   أاي ييفنا يف  ملقتنل  ياٌة مستقريةٌ الرابعالقيد 
  أدركفا ، أة َجر ي لرٌة  امةً ، أة  هندم عليفا سقفٌ ، صيد ً أة َمرقيي هبيمٌة يف ماءق 

ا ةقاي تيقين أهني ، قاي كا ي هبا  ياٌة مستِقريٌة  ليي؛ أ ي. يُنظر  املالش؛ ة يفا  ياٌة  احبفا
ي (٩)كما مري  ظريه يف جر  ال  آلدمي ،  (8) ل  من تل   جلر  ة سعد ينم أة ينم 

                                                           

 (ي 12/81  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 1)
  ملرجع  حساساي ( 2)
 يقصد س.  حر  ععي ( 3)
 (ي 18/182لش )  ظر  هناية  ملط( 4)
 ي ( يف ).( يقتصر من.5)
 (ي ٩/87  ظر   جملمن  )( 6)
 (، ست قيا   مد عثد   ا ظي 515 جلن لر  حث رية )ا  ( 7)
 ( أ .  ملالشي 12/82( ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )٩/88 كر  حننةي يف  جملمن  )( 8)
 /أ(ي18٠) حتاسع   جلن لر  حث رية،  س ة طنسقثنسر ي،  جمللد (٩)
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خبالل ما ق   مرضي  حشياة ةصارل قي أدّن ، (1)ةقاي مل ييفن  يفا  ياٌة مستقريٌة مل  لي 

ن أكلي ةح، ةحيصل قتاًل ، ق ي مل يُنجد سثٌش حُيال  نالُا علي.، ِ لي ق   ُ حِبيي ؛ (2) حريما
ةقطع ،  قد ترديد  حقاضع  ي.، قي أدّن  حريَما ةُ حِبيي  (3) حشياة  ثاً  مِ ر ً  ) صارل(

ا ال  ل يف   اح أحدمها؛ قوالن آخرانةيف  ملسهحة ، (4)ابحتي رن آترةا ،   أهني
 ليف  ملسهحة ةأةل   يفا تال (5)قال  حنينةي  ةَتيفلي   حعمر ين،    ل  يفماوالثاين
ةحن شيفيفنا يف أاي  يا ا كا ي مستقر ِة عند  حايسح أم ال؟ ةمل يرتجح ي (6) حصين ف
؛    اعترب ةجند   ياة  ملستقرية سعد قطع   لقنم(8)ةز د  سن  حصيثاغ، (7) نجفاا؛ شعءٌ 

                                                           

(،  لا  لن  ملالش ة ملنصنا 3/2٠3(، ةيف رةضة  حطاحث  )٩/88قال  حننةي يف  جملمن ) (1)
 ي (12/81 حعليل شرح  حنجيل )ةس. قطع  جلمفنري ة  ظر  

 ي (2/441) مقاييا  حل ة، (٩/124 ايش  حل ة )  سقية  حرةح ةآتر  حنقاي   ظر   حرما (2)

  ).( ةصارلي يف (3)

 جملمن  شرح  ملفاف  حقاضع لن  حاي جلم ابحت رن أي ا كما قاح.  حننةي يف  يف )ة( أجلأي (4)
  . ةجد سثش حيال  نالا  ؛،  فن مرة قال أبا  ي. ةجف ، ةقنل ابجللم ابحت رن(88/ ٩)

 يعلي.،  صار كارح  حسثع

 (ي ي 4/534  ظر   حثياا )( 5)

 (ي ٩/88  ظر   جملمن  ) (6)

(، ٩/8٩أ د ا    ل  ا   صل سقاء   ياة، ة ح اين   حت رن، قال  حننةي يف  جملمن  ) (7)
 حعليل شرح (، 18/184أص فما   حت رن؛ حلش  يف  حاكاة  ملثي ةي ة  ظر  هناية  ملطلش )

 ي (7/143(،  حنسيط يف  ملالش )12/82 حنجيل )
 حسيد سن  مد سن عثد  حن  د سن أ د سن جعقر،  ملعرةل ابسن  حصثاغ، لن أسن  صر عثد ( 8)

سث د د، ر . هللا، من  ه(477)سث د د،ي ةتنيف سنة  ه(4٠٠) حققي.  حشا عع، ةحد سنة
(، سري أعالم  حنثالء 3/217مؤحقات.   حشامل، ةتاكرة  حعامل، ة حعدةي   ظر ة يال   عياا )

 (ي 464(، طثقال  حشا عي  )ا  18/267(،  حن يف ابحن يال )14/14)
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 (2))ةيَُظن(، رية ة ركة  ملاسنح يُتيَقن  رةً ة  ياة  ملستق، (1) َ ي. ال حَيلُّ سقطع. تاصية

ةمن آاثر ي (3)كعالمال  خلال ة ح  ش؛  أتر  سقر ئن ةعالمال ال  يط هبا  حعثارة
قال ، ة  قااُر  حديم ةتد ُق.،   ركُة  حشيديدُة سعد قطع   لقنم ة ملريء؛   ياة  ملستِقرية

ما قد ، اًل عليفا إلمام  ةمنف  َمن قال  كلٌّ منفما ييفقع دحي ة  صحُّ أ ي. ال ييفقع  هني
قي أ د ا  أة   (5))ةحيفني قد )ين  ،  ملاسنح (4)حيصالا  سعد  ال تفاء قي  ركة /

قال ؛ (6)/أ[  ياش  حنيظر ة الجتفاد112]؛ كليفما قر ئن ةأمار ل تقيد  حظيني ة حيق َ 
ة سن  حصيثاغ  ة كر  حشيي  أسن  امد،  حنينةي  ة  صحُّ  الكتقاء اب ركة  حشيديدةِ 

أباي شا جنُ فا ، ةمريُ ا  َأاي   ياة  ملستِقريَة ما جينز أاي تثق  مع.   ياُة  حينَم ة حينم 
 ي  تف ، (7)ةلا  ُمنليل عل  ما قديمناه، ةظفرل   معاُء ةمل تنقصل
  ركُة  حقنييُة من  الضطر ف  حشيديد ؛    ملر د حبركة  ملاسنح(8)ةقال  سن  حصيالح
ةقاي مل ،  إ   ُةجد سعد  حايسيح تث ي أ ي. صادل   ياَة  ملستقريةَ ، سعد قطع   لقنم ة ملريء

 إ   مل ينَتِ. قحيفا كاا  ياًة ، ةلن تصريح سدالحة  ركِة  ملاسنحِ ي (٩)يُنجد تث ي عدُم.
 يمستقريةً 

                                                           

 (، ست قيا   مد  ؤ دي 385ظر   حشامل )ا  (   1)
 ي يف )ة( يظفر (2)
 (ي 18/184(، هناية  ملطلش )٩/88  ظر   جملمن  )( 3)
 من  س ة ).(ي  /ف(273 ) (4)
 يف )ة( ينتظ ي  (5)
 (ي 18/184  ظر  هناية  ملطلش )( 6)
 (، ست قيا   مد  ؤ دي 385 كر  حشامل )ا   (،٩/8٩  ظر   جملمن  )( 7)
ع ماا سن عثد  حر ن أسن عمرة  ملعرةل ابسن  حصالح،  مللقش تقع  حدين، ةمنحده سنة لن  (8)

من مؤحقات.  علنم   دي  ة   ن ر  حلمعة، ، ه(643) سنة، ةتنيف سشرتااه( 577)
سري أعالم  حنثالء ، (3/243ة يال   عياا )ةصيا ة ص يح مسل ، ة تاةي.ي   ظر  

 ي (16/36٠)
 (ي 4/21٠  ظر  شرح مشيفل  حنسيط )( ٩)
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  بشيئني    ياة  ملستقرية تُعرل (1)ةقال  سن أ  عصرةا

 اي ؛ أة يت ريا َ  َوُث.،   أاي يطرل سعين.  احة ةصنل  حسِ يف  قي   لقنمأحدمها
 يَشَ ، سصرُه  ياة ق   ز حي من أسقل. مل يت راي َ  َوُث. ة 

  أاي ال يت را  ي. شعٌء سعد قاب ة  حريأل ةال مريه ابال تال  سعد  حايسيح ةال الثاين
 إاي ألل  حُعرل ، ةقال سع ف     ياة  ملستقرية يُرجع  يفا قي  حُعرل،  هنار  حديم

 يابحايسيح مُييِ لةا سينفما
 ح سسيف ق سي يفره  حاي ةيُ ، اسح هبات يتيف   ح حس ِ   ديدُ      منفابحنن الذ  وأما سُ 

 يآتر ياسح حب رة  ين اق  ةأاي ، اة تنظر قحي.يف  ة حشي ة د   حس ِ ، كال ق 
حييفنا ؛ يف  إلسر   دُّ ة جل، ةعند ً  لاابً  َ  ةق   سقني يف ِ ل عل   حس ِ  امُ  حتي   ةمنفا

 يأة  
ض ية ة ندي   ُ  ةلن يف، اقحيف سي ةَ .  حاي ةينج ِ ،  حقثلة  حاي سح الث ستق :ةمنفا

حَبَفا. . ينج ِ   أ ي أظهرها؛ ثالثة أوجهففا ةيف كيقية تنجُّ ،  ست ثاابً  أشدُّ  قي  حقثلة  َماي
، ففا جبميع سدهنا. ينج ِ   أ ي واثنيها، ةجيعلفا عل  يساره حيميفن.  الستقثال، دةا ةجففا

 يسحقثل  حاي  ءامل عرن عليفا ةيَ ، ع سر اق  اَ تُ ة ، (2)فا. قن ئمَ . ينج ِ   أ ي واثلثها
 لن تركفا  فل ، (3)يدِ  حيفالم عليفا يف كتاف  حصي  ةقد مري ، عنده سميةُ ةمنفا   حتي 

 ي(4)فا   ح اينأص ُّ ؛ مي ي. ثالثة أةج. تقدي ، أة ال أي  ة ال ييفره؟، يفره؟يُ  أي  أة

                                                           

لن عثد هللا سن أ   حسيريِ   مد سن لثة هللا سن أ  ُعصرةا أسن سعد  مللقش شرل  حدين؛ ( 1)
 دينة دمشا، من  ه(585) ، ةتنيف سنةه( 4٩3)ابملنصل، ةقيل   ه(442) ةحد سنة

ية  ملطلش، ةكتاف  ال تصار، ةكتاف  ملرشد، ةكتاف  حاريعة مؤحقات.  صقنة  ملالش من هنا
(، طثقال 15/331(، سري أعالم  حنثالء )3/53يف معر ة  حشريعةي   ظر  ة يال   عياا )

 (ي 7/132 حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )
 (ي4/21٠شرح مشيفل  حنسيط )  ظر  ( 2)
   ا ظي (، ست قيا   مد عثد 533  ظر  جلن لر  حث رية، )ا   (3)
(   حتسمية مست ثة عند  حاسح ة حرمع قي  حصيد ةقرسال 8/4٠8قال  حننةي يف  جملمن  ) (4)

 حيفلش ةحننه،  لن تركفا عمد  أة سفن   لي  حاسي ة، حيفن تركفا عمد  ميفرةه عل  
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ل  ةُيست شُّ  حصيالة ع،  إاي ز د شيئًا ِمن  حاِكر   سنٌ ، ةييفقع قنل  سس  هللا

 ،(3)  ال ُيست ش ةال ييفره(2)ةقال  سن أ  لريرة، (1)عل   ملنصنا، عنده  حنييب 
ةال جينز أاي يقنل ي (5)  قاي صلي  علي.   سنٌ (4)ةقال صا ش  حيفايف، ةجلم س. سع ف 

 (7)ة ا هللا تعاي أاي خُيَ،ي ابحايسح/، (6)ةال سس  هللا ة س   مد،  حاي سح  ابس   مد
قال  ح ل يل  ةال أبل أباي يقنل  ، ةال يشارك.  يفا خملنق، ةابحيم  ةابحسُّاند، ابمس.

                                                           

هناية  ملطلش (، 15/1٠ ملالش  حص يح كر لة تنلي. ال  رني ة  ظر    اةي  حيفثري )
 ي (1/54٠أسىن  ملطاحش )، (12/36 حعليل شرح  حنجيل )، (18/113)

(  )ة حتسمية عل   حاسي ة ابس  هللا،  إ   ز د عل   ح  شيئا من 2/262قال  حشا عع يف )( 1)
 كر هللا عل ةجل  احل دة تري، ةال أكره مع تسميت. عل   حاسي ة أا يقنل صل  هللا عل  

 حصالة علي.،  صل  هللا علي. يف كل   االل؛ رسنل هللا، سل أ ث. ح. ةأ ش ح. أا ييف ر 
 ا  كر هللا عل ةجل ة حصالة علي. قمياا اب  تعاي ةعثادة ح. يؤجر عليفا قا شاء هللا تعاي 

(  لن  ملالشي ة  ظر   حعليل شرح 8/41٠من قانا(ي قال  حننةي يف  جملمن  شرح  ملفاف )
 (ي 8/156(، كقاية  حنثي. )12/85 حنجيل )

، من مؤحقات.  ه(345)لن   سن سن   س  أسن عل  سن أىب لريرة  حقاض ، تنيف سنة  (2)
(،  حن يف 12/4٠(، سري أعالم  حنثالء )2/75شرح خمتصر  ملليني   ظر  ة يال   عياا )

(، طثقال  حشا عي  3/256(، طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )11/323ابحن يال )
 (ي 24٩)ا  

 ي (12/85 حعليل شرح  حنجيل )، (8/41٠ جملمن  )حننةي يف  قل عن.  ( 3)
من مؤحقات.   حيفايف،  ه(317سنة )أسن عثد هللا  ملعرةل ابحلسريي، تنيف  لن   حلسري سن أ د( 4)

(، 14/125(،  حن يف ابحن يال )2/313ةكتاف  حنية، ةكتاف  ند ية   ظر  ة يال   عياا )
(،   عالم 2٠2(، طثقال  حشا عي  )ا  3/2٩5طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )

 (ي 1/132حللركلع )
ةكتاس.  حيفايف خمتصر يف  حقق. قريش من كتاف  حتنثي. حلشريزي، ةلن مققندي   ظر  كشف   

 (ي 1/225(،  ملفمال يف شرح  حرةضة ة حر  عع )2/1378 حظننا )
  قل عن. مري  ملؤحفي  مل أقف عل  من( 5)
 ي (18/186هناية  ملطلش )  ظر  ( 6)
 /أ( من  س ة ).(ي 274)( 7)
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 –  مدق رسنل هللا ةال جينز أاي يقنل  سس  هللا -ابحري ع -سس  هللا  مٌد رسنل هللا

؛  ةعن  حثعض  أ ي. حن كاا  لل  حيفتاف  سي ٌة ياحبنهنا ابس  مري هللاي (1)-ابجلر
أة  حنيصر ينُّ حعيس  عليفما ، قال  سن كج   حن  سح  حيفنديُّ ملنس ، (2)مل  ل، كاملسيح
 يقن   هللا أة حرسنل ، ةحن  سح مسلٌ  حليفعثة، ُ ر ِمي  سي ُت.؛ أة حلصيليش،  حسيالم

ا  ل (4)ةتري   سن  حقطاا، (3)أاي يُقال  حيرم ، ةحن  سح حصن ق مل  لي  سي ُت.، ةجفًا أهني
 ي(5)سن ء كاا  حاي سح مسلماً أة  صر  يياً 

؛ قسر لي   ملريَةُرةزي  أاي ما يُاسح عند  ستقثال  حسُّلطاا تقرُّاًب قحي. (6)ةعن تعليقة
قال  حري  عع  ة عل  أاي  حايسيح ، (8)  ي. أُِللي س. ح ري هللا؛ ست رمي. (7)أ ىت ألل خبار 
ة حعثادة ،  ق  إاي كل  ة  د منفما  ن  تعظي؛ انزٌل َمنلحة  حسُّاند ح.، حلمعثند ةابمس.

كاحصين  عل  ةج.  حتيعظي  ؛  أة  ادق ،  َمن  سح ح ريه من  ين اق ، خمصنصٌة اب  تعاي
ةكا  حن ، كمن ساد ح ري هللا سادة عثادة؛  ةكاا  حبيُ. كقر ً ، مل  لي  سي ُت.؛ ة حعثادة

                                                           

،   ةي  الكتقاء ابس  هللا تعاي ةعدم  كر  س  مريه (7/144  ظر   حنسيط يف  ملالش )( 1)
  مع.، ةلن  حاي تدل علي.   دحة، ةهللا أعل ي

 (ي 2/254لن قنل  حشا عع يف   م )( 2)
 ي (12/84 حعليل شرح  حنجيل ).  حر  عع عن. يف  قل (3)
، آتر أص اف  سن سريج أ د سن أ د سن  مد سن أ د أسن   س   ملعرةل ابسن  حقطاا لن( 4)

(،  حن يف 12/228(، سري أعالم  حنثالء )1/7٠ي   ظر  ة يال   عياا )ه(35٩)تنيف سنة 
 (ي 7/21٠ابحن يال )

 (ي 12/84حعليل شرح  حنجيل ) قل.  حر  عع عن. يف  ( 5)
(، مقدمة هناية 1/26مل تصر  مللين، ةلن مققند،   ظر  ترج  ة يال   عياا ) حلن شر ( 6)

 (ي 125 ملطلش )ا  
تل   لع مدينة تقع  آلا يف دةحة أةزسيفستاا، ةتُعترب  حعاصمة  إلد ري ة حنالية خبار ، ة خبار  (7)

لاه  ملدينة  ملرتثة  خلاما س  مدا  حدةحة من  ي  كربلا ابحنسثة حعدد سيف اهنا   ظر  
 .https: //mawdoo3( 11  دي   حنثني )ا    طلا ،(353/ 1)  حثلد ا معا 

com٩ 

 (ي 8/4٠٩(، ة حننةي يف  جملمن  )12/84 حعليل شرح  حنجيل )  قل.  حر  عع عن. يف( 8)

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89
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ض ي  أة كَمن ؛   هميا ق    سح ح ريه ال عل  لا   حنج.، ح ريه عل  لا   حنج. سح ح. أة 

ا سيُي هللا؛  سح حليفعثة تعظيمًا نا   ي. رسنل ؛ أة حلريسنل علي.  حصيالة ة حسيالم،  هني
ةقي لا   ملع  يرجع قنل  حقائل  ألد  ، جينز أاي مينع  لي  حايسي ةِ  (1)) فا  ال(؛ هللا

 إ ي.  ستثشاٌر ؛ اا حايسح عند  ستقثال  حسُّلط، ةِمن لا   حقثيل،  الٌا حل رم أة حليفعثة
ةكا   حسُّاند حل ري ، ةم ل لا  ال ينِجش  حيُفقرَ ، اِنزٌل منلحة َ سيح  حعقيقة، سقدةم.

ةأر د  حايسَح   ،  إاي قال  حاي سح  سسِ  هللا ة سِ   مد؛ ةعل  لا ، ت نعًا ةتاحُّالً 
ق ي. ال جينز قال   قنل مني  ةحُيمل، (2) ينث ع أاي ال  ُرم؛ /أ[ ابس   مد112ة حتربُّا]

قال  حنينةي  ةيُؤيِ د ما ، (4)إليفام  حتيشري ؛ حيفني ُييفره، (3) حطير   عل   جلن ز  ملستني
عن  حشيا عع  أاي  حنيصر ين ق   مسي  مري هللا  (6)ما رة ه صا ش  حتيقريش، (5)قاح.  حير  عع

                                                           

 يف ).(  الي  (1)
الذبح يكون هلل وحده وابمسه وحده، وال جيوز أن يشرك به فيه أحد من املخلوقات، ال ملك  (2)

ةما يفد   الكعبة، وال صن،م وال وثن، وال غريهم،مقرب، وال نيب مرسل، وال صاحل، وال 

گ  چقال تعاىل:  وإمنا هو مما شرع هللا لفقراء احلرم،حليفعثة  ليا من ابف  حاسح حليفعثة، 

)حعن هللا  وهذا عام لكل خملوق، وقال رسول هللا  ،173 حثقرة     چگ گ ڳ ڳ
إىل دليل، وإْذ ال دليل فيجب  عند الذبح مما حيتاج ، والتربك ابلنيب من  سح ح ري هللا(

 للنووي يف شرح صحيح مسلم االكتفاء مبا ورد وهو الذبح هلل وابمسه، وهللا أعلم. انظر:
 .(3/13تفسريه ) (،17/484(،)3/395فتاوى ابن تيمية ) ،(13/141)

  حقعل ة حرتا جائل سال كر لة أ د ا، أما ق   كاا أ د ا ميفرةلا  أا ييفنا  حطر   ي( جن ز  ملستن 3)
 ي (2/11٠ ملستن   حطر  ي   ظر   جملمن  ) ائل  ال ييفنا ج -كما يف لاه  ملسهحة  –

 (ي 12/84  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 4)
   ظر   ملرجع  حساساي ( 5)
. هللا، من مؤحقات.  كتاف  ر  ه(3٩٩) نيف سنة، ت حقاس  سن  مد سن عل   حشاش ( لن 6)

(، طثقال  حشا عية 131ا  هناية  ملطلش يف در ية  ملالش )مقدمة  حتقريشي   ظر  
 (ي ةمل أع ر عل   ملنقنل من كتاف  حتقريشي 3/472 حيفرب  حلسثيفع )
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 هميا قاي ، قال صا ش  حتيقريش  معناه أاي ياحبفا ح.، (1)مل  ل  سي ُت.، كاملسيح؛  يتعا

  حيل مطلقًا ةقاي مسي  (3)قال  ةقال   ليمع، (2) كره عل  معىن  حصيالة علي.  اائل
  ي. ال يتقريف قحي. ؛  ليي  حايسي ة؛ ل  أ سح قاي جاء  الاٌ قال  سن كج  ةحن قا،  ملسيح
ةقال  حرة ين  َمن  سح جلن ق ةقصد س.  حتيقرُّف قي ، (4)خبالل َمن  سح حلصن ، ساح 

 ي(6)  ر مٌ ؛ ةقاي قصد س.  حايسح ن ،  فن  اللٌ ؛ حُيصِرل شريل  عن. (5)هللا تعاي/
  لن أاي يشرتَي (8)قال أسن عثيدة ،(7)((عني  ابئح  جلن ِ  هن )) ةُرةي أ ي. 

 ي(٩) ياسح تن اً من أاي يصيث.  يفا  جلنُّ ،  حريجل د ر ً  أة يست رَ  عيناً 

                                                           

 (ي 2/254  ظر    م )( 1)
 (ي 8/41٠  ظر   جملمن  )( 2)
، ةتنيف ه(338)   س  سن   سن سن  مد أسن عثد هللا  ملعرةل اب ليمع؛ ةحد جبرجاا لن( 3)

من مؤحقات.  كتاف  ملنفا  يف شعش  إلميااي   ظر  ة يال   عياا ه(، 4٠3) سنة
(، 4/335(، طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )13/35(، سري أعالم  حنثالء )2/137)

 (ي 2/235  عالم حللركلع )
( سلقظ  من  سح شاة ةقال أ سح حرضاء  الا  لي 8/41٠ قل  حننةي عن. يف  جملمن  )( 4)

  حاسي ة   . يتقرف قحي. ساح  خبالل من  سح حلصن ي 
 /ف( من  س ة ).(ي 274) ( 5)
 (ي 4/1٩1  ظر  حبر  ملالش )( 6)
ن  دي  أ  ( م545( سرق   )2/18أترج.  سن  ثاا يف كتاس.  جملرة  ، ابف   حع  )( 7)

ةلن  دي  منضن  أةرده  سن  جلنزي يف  ملنضنعال، كتاف    طعمة، ابف  ابف  لريرة 
 ( )منضن (ي 1/413(، ةقال   حثاين يف  حسلسلة  ح عيقة )2/3٠2 حنفع عن  ابئح  جلن، )

 لن معمر سن  مل ىن  حتيمع أسن عثيدة  حن ني  حثصري كاا مييل قي مالش  خلن ر ، ةحد يف( 8)
 (21٠(، ةقيل )2٠٩)يف  حليلة  حيت تنيف  يفا   سن  حثصري، ةتنيف سنة  ه(11٠)سنة 

ةكا ي تصا يق. تقارف مائيت مصنف، منفا  كتاف جماز  حقرآا، ةكتاف مريش  ،ابحثصرة
(، 3٠ حقرآا، ةكتاف معاين  حقرآا، ةكتاف مريش   دي ي   ظر  طثقال  ملقسرين )ا  

 (ي 8/152(، سري أعالم )1/272تاكرة   قاظ حلاليب )
 (ي 2/153(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )2/221  ظر  مريش   دي  حلقاس  سن سالم )( ٩)
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ةلع  ح ي رة  حيت تيفنا  نق ، ة حني ر  قطع  حلُثية، أاي ين ر  إلسل: من ُسنن الذ بح

ةلن قطع ، ةسقر  حن ش ة اره، ةأاي ياسح  حثقر ة ح ن  ة خليل، (1)ةأسقل  حعنا حصيدر 
  يت ريي يف (2)ةقال  حقنر ين، قطع   لقنم ة ملريء؛   لا أعل   حعنا ةيرع  يف  ملنضع 

؛ ةحننلا (4)ةحن تاحف  اسح  جلمل ةحنر  حثقر )ة ح ن (ي (3) حثقر س   حايسح ة حني ر
ة يف  ، (5)ال مرتيِفثًا ميفرةلًا عل   حصي يح، ةكاا  ركًا حلمستَ ش، ة ليي  حايسي 

 ي(8)ةلن مريش، (7)عن  حشيي  أ   امد  قاي حَنير  حثقر ة ح ن  حيرم ق اعاً  (6)جملع  حققي.
 مريلا  ةمنفا  أ ي. ُيست شُّ أاي يقنل عند  سح   ض ية مع  حتيسمية  ملست ثة يف

ةقال  ملاةردي  نتار يف  ُ ض ية ي (1٠)ة ي. ةجٌ. شا ٌ ، (٩) حليف  من  ةقحي   تقثيل م ِ  

                                                           

 ي (15/243 ايش  حل ة )  ظر  ( 1)
رة، من مؤحقات.   إلاب ة، ه(  461)عثد  حر ن سن  مد أسن  حقاس   حقنر ين، تنيف سنة  لن (2)

(، طثقال  حشا عية 13/416(، سري أعالم  حنثالء )3/132عياا )ة حعمدي   ظر  ة يال   
 (ي 5/11٠ حيفرب  حلسثيفع )

  (ي8/16٠(، ة سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )4/53٠ قل. عن.  حعمر ين يف  حثياا )( 3)
 ساقطة من )ة(ي ( 4)
  شي (   ملشفنر أ . ال ييفره، حيفن. ترا  ملست3/2٠7رةضة  حطاحث  ) قال  حننةي يف( 5)
، من مؤحقات.   حاتائر، (55٠ة )جُمَلِ ع سين ُ يع سين َّا، أسن  ملعايل،  مل لةمعُّ، تنيف سنلن  (6)

(، طثقال 15/114(، سري أعالم  حنثالء )11/٩٩8ةأدف  حق اءي   ظر   ري   إلسالم )
 (ي 1/67ة يال   عياا )، (1/321 حشا عية السن قاض  شفثة )

 ي (٩/467حنا   حنلا  )  قل.  حدمريي يف ( 7)
 (ي ٩/٩٠مل احقت.  ملالش ة فنر  حعلماءي   ظر   جملمن  )( 8)
أمر  ( عن عائشة رضع هللا عنفا  ) أا رسنل هللا 3/1557أتر  مسل  يف ص ي . ) (٩)

سيفثش أقرا يطه يف سن د، ةيربا يف سن د، ةينظر يف سن د،  ها س. حي  ع س.،  قال نا    
دية،   قال   ش ايفا حبار،  قعلي    أتالا، ةأتا  حيفثش  هضاع.، عائشة، للمع  مل

    حب.،   قال  ابس  هللا،  حلف  تقثل من  مد، ةآل  مد، ةمن أمة  مد،   ض   س.ي 
(، ، قال  حننةي يف  جملمن  15/٩7لن أ . ييفره،  كره  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )( 1٠)

 (   ملالش أ . يست شي 8/41٠)
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ةيقنل  هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب ة  ، أاي ُييفربِ  هللا تعاي قثل  حتيسمية ةسعدلا ثالاثً 

 ي(1)  مد
 إاي ، معقنل  حرُّكثة  حيسر  ةمنفا  ُيست شُّ أاي يُن ر  حثعري قائماً عل  ثالثة قن ئ 

ةيرتا رجلفا ، ةأاي ُت اع  حثقرة ة حشياة عل  جا ثفا   يسر، (2)مل ين ره قائما ) ثاركاً(
 يةكاح   خلينل ة حطُّينر، ةتشدُّ قن ئمفا  ح الث،  حيمىن

، يف   ال   ُيست ش أاي يقتصر عل  قطع   لقنم ة ملريء ة حندج (3))ةمنفا(
ةلن تيٌط أسيٌض ؛ ةأاي يليد يف  حقطع  ىت يثلغ  حنُّ ا ، ِث  رأس. يف   الةُييفره أاي يُ 

ةأاي ، (5)ةأاي ييفسر  حققار، ةأاي ييفسر عنقفا، (4)د تل َعظي   حريقَثة ممتدٌّ قي  حصيلش
سل ؛ ةأاي يسل  جلدلا، ترةأاي ينقلفا قي ميفاا آ، ةأاي حُير ِكفا، يقطع ع نً  منفا

 يمنعفا من ؛ ةُيست ش أاي ال مُيسيففا سعد  حايسح، يرتكفا  ىت تقارقفا  حرُّةح
 ي الضطر ف

 يملا  ي. من  حتيعايش؛ أاي  دأ  (7)  ال جينز سل فا )قثل((6)ةقال يف  خلالصة
 فصل:

سل ييفقع ، ةال ُيشرت.  قرت هنا هبا يف أ د  حنجف ،  ية حن ِية شر. يف  حتي  

                                                           

 ي (15/٩5  اةي  حيفثري )  ظر   (1)
 حثعري سرةكا ق   ةقع عل  سرك. ةلن  يف )ة(  تاركاً، ة مل ثي لن  ملن  ا ملقت    حسياق، ةسرا (2)

، (27/58    حعرةل )، (1/45 ملصثاح  ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري )صدرهي   ظر  
 ي (121ارل )ا  جممل  حل ة السن  

 ساقطة من ).(ي ( 3)
(،  ايش  حل ة 266(،  حل لر يف مريش أحقاظ  حشا عع )ا  1/614  ظر   فرة  حل ة ) (4)

 (ي 1/117)
 فرة  حل ة    حعظام  ملنتظمة يف  حن ا   حيت تسم  ترز  حظفري   ظر   قار  حظفر (5)

 (ي 5/62، حساا  حعرف )(٩/1٠4 ايش  حل ة )، (2/784)
 (ي 644  ظر   خلالصة حإلمام  ح ل يل )ا  ( 6)
 ساقطة من  )ة(ي ( 7)



   الضحايا كتاب                             اجلواهر ابلحرية  
 

116 
 فل يُ ني.  حتيعي  ة حقصد عن  يية  حتي  ية يف ، ةحن قال  جعلُي لاه ُأض ية، (1)تقدُّمفا
ةقطع س.  حشيي  ، (2)ةقال  إلمام  ح ل يل  لن  ملالش،    ع أحدمها؛ وجهان ي. ،  حايسح؟

  (4) ملنقع ةقعي (3)يعتقدلا شاة   ق أة  حبفا ]ح،[ ىت قال  حن  حبفا ، أسن  امد
عل  جن ز تقدن  (8)/ (7)  ة ا مقريعاا(6)قال  اعة، (5)عند   ك رين  ال وأصحهما

ةحن قال عن سد ةق أة شاةق يف ،  إاي منعناه قطعنا ابعتثارلا عند  حايسيح،  حنِ ية عل   حايسح
ةشر. سع ف  ، تعييني؛ ة لاه ُأض يٌة أة لديٌ أ، ِمليف.  جعلُي لاه ُأض ية أة لد ً 

ةحن  حتلم ُأض يًة أة لدً  ابحنار يف  ميت. ، (٩)ة ملالش   ةل، أاي ي يف قحي.   تعاي
أة جعلُتفا عن ،   ع ي شاة عما يف  ميت. أباي قال  عيينُي لاه عن  اري أة لديع

تعييني عل  ، ألديفا  ا يف  مييتأة ، أة   علعي أاي أض ِ ع هبا،  اري أة لديع
 ال سد من  حنِ يية ، ةاث يفما  ال يتع ي ، (11)ةيف  شرت .  يية  حايسيح  حنجفاا، (1٠) حصي يح

 قع ؛ أة ألديفا، أة  حثد ة، ةحن قال  لِِل علعي أاي أض ِ ع هباه  حشياة، عند  حايسيح
                                                           

(    صح جن ز  حتقدن، ةقال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل 8/4٠6قال  حننةي يف  جملمن  )( 1)
 ( لن   ظفر، ة حنج.  ح اين  يشرت.  قرت هناي 12/78)

 (ي 7/145   حنسيط يف  ملالش )  ظر( 2)
 (ي 8/4٠6( ة  جملمن  )4/448طما من  حنس ت ، ةأثثت. من  حثياا )( 3)
 (ي 8/4٠6 قل.  حشا عع عن. يف  جملمن  )( 4)
  لن   صح ةلن  ملالشي ة  ظر  رةضة  حطاحث  (8/4٠6 جملمن  )قال  حننةي يف  (5)

 (ي 12/78(،  حعليل شرح  حنجيل )3/2٠٠)
 عن  سر لي   ملرةرةزي ة حقاضع  س ي  (12/78)قل.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل  ( 6)
ةتقريع  ملسائل من أصلق  ،   جعل  حشعء عقيش شعء ال تيا   حال ا قي  حساسا(  حتقريع7)

 (ي 5٩ حتعريقال  حققفية )ا  لن جعلفا  رةع.ي   ظر  
 /أ( من  س ة ).(ي 275) (8)
 ي(377/ 8)  جملمن  ،(61/ 12)  حنجيل شرح  حعليل ظر)(  ٩)

 ا(ي  ض ية
 (، ةز د  ةس. قال   ك رةاي 8/4٠6كا  قال  حننةي يف  جملمن  )( 1٠)
 .(116 تقدما يف )ا( 11)
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ةحن قال    علع أاي أعتا لا  ، (1)عي  حاي أةرد   ك رةا  حتي ؛ تعيينفا ساح   حنجفاا

ةأةي ، (2)قال  إلمام ة ح ل يل  يف تعي  لا  ح.  حنجفاا  حسياسقاا، حلم.  حعتا،  حعثد
 قع تعيينفا ؛ ) ةحن قال  جعلُي لاه  حدير ل  أة لا   ملال صدقة، (3)ابحيتعي 
 ي(6)ة اأ (5)قال  حر  عع  ةتقاريع   ئمة حلتعي (، (4) حنجفاا
  قال  عيينُي لاه  حدير ل  عن  اري أة ، ةحن  ار أاي يتصديق سدر ل  يف  ميت. 

/أ[ 113]؛ ةحن قال    علعي أاي أتصديق عل  لا ، مل يتع ي قطعاً ، عن  حلكاة  حيت علعي 
صديق ةحن مال  ملت، (7)ةلن قريش من تعي   حعثد  ملعتا،  تعيين. أةي من تعي   حدير ل 

قال  حري  عع  ةأيا يف كتاف  حنيار عن  حققيال ما ، قاحن     صرل  حصيدقة قي مريه؛ علي.
 ي(8)يقت ع تال .

ةحن قال    ،  نقتفا ةقي  ندية  ملتطني  هبا؛ ةق   قال  جعلُي لاه ُأض ية 
 حر  عع  ةعل   قال،   أ ي. يَتع   أصحهما؛  قع تعيين. ةجفاا؛ علعي أاي ُأض ِ ع سشاةق 

م  حتيشريا قال ُأض ية ة  دة، لا  ينطثا ما  يفاه  حرة ين ؛ أ ي. ال جينز  حتي  ية سعد أ ي
مفا أة قثلفا ةمل ياحبفا  ىت  ال ةقتفا ، (٩) إ ي. ياحبفا ق اء؛ ةلع  حيت أةجثفا يف أ ي

                                                           

(  لن   ظفر؛   . حن أةجش عل   قس.  ستد ء، 12/88قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1)
ي. كاا أةي أبا يتع ، ة حنج. ةال شعء علي. تع  ما عين.  إ   ع  عما لن ة جش عل

  ح اين  ال يتع ؛  ا  مللتلم يف  حامة دين، ة حدين ال يتع  قال ابإلسقاء عل   ملست اي 
نج.   ةل  أ . يتع   ح   حعثد، ة حنج.  ح اين  يتع   حعتا ةال يتع   حعثدي   ظر   حعليل (  ح2)

 (ي 12/88شرح  حنجيل )
 (ي 7/145  ظر   حنسيط )( 3)
  ي(117 تقدم يف )ا( 4)
 اقطة من )ة(ي س (5)
 (ي 12/8٩  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 6)
أي  يما ق   أشار قي عثد ابحعتا  فل يتع   حعثد  ملشار قحي.؟ أة جيلئ قعتاق عثد آتر؟ي  (7)

 (ي 12/88  ظر   حعليل شرح  حنجيل )
 قالي مل أقف علي. يف  حعليل حلر  عع ةال يف  تاة   حق( 8)
 (ي 4/2٠7(، حبر  ملالش )12/8٩  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( ٩)
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م،  إاي قلنا  ال يتع ي ،   تف  ةقلنا ،   ع ي ة  دة عن.، ة لن  حتلم ابحنيار ض يًة يف  حاِ 
 ي(1)أقيسفما  ال،  قع تع ُّ ةقي  حتي  ية نا ةجفاا، يتع ي 

 فرع:
مل َتصري ؛ ةمل يتلقظ ساح ، حن  ن  جعل لاه  حَشاة أة  حثد ة ُأض يًة أة لد ً  

أ ي. ال يقتقر ؛ ةأ د قنيل  حقدن يف  ندي، (2)ُأض يًة ةال لدً  عل   جلديد  حيص يح
 (5) ث  تصري ُأض يًة )أة(؛ ةعل  لا ، (4)ة إلصط ري (3)ة تتاره  سن سريج، ي  حليقظق

  قاي سقع واثنيها، (7) ارد  حنِ ية، السن سريج أحدها:؛ أوجه  (6)أربعة/ ي. ، لد ً؟
ةقال جاز ح. سيع. ، أض يةً كاا لدً  أة ؛  قي ةقي  حايسح (8) حنياةي عل   ييت. ) يفا(

ةيف  ندي ، (٩)  ابحنِ ية ة حسينق قي  ملاسحورابعها،   ابحنِ ية ة حايسحواثلثها، ة حتيصرل  ي.

                                                           

(  لن   صح، ةقال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل 3/2٠٩قال  حننةي يف رةضة  حطاحث  )( 1)
(  لن   قيا؛   . عينفا عما  حتلم ةما  حتلم مري مؤقي عل  لا   حنج.، ة حنج. ٩٠/12)

 جعلي لاه ض ية، ةمل يلتلم يف  حامةي   ح اين يتع ؛ كما حن قال 
 حنا  (، 6/13٠(، م    فتا  )15/1٠٠(،   اةي  حيفثري )12/88  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)

 (ي 8/423(،  جملمن  رح  ملفاف )4/453،  حثياا )(1/441 ملفاف )، (٩/513 حنلا  )
تنيف سنة ة  ه(24٩) ، ةحد سنة حث د دي  حقاضع أ د سن عمر سن سريج، أسن  حعثاللن ( 3)

، من مؤحقات.    قسام ة خلصال، ة حند ئع ملنصنا  حشر ئعي   ظر  سري أعالم ه(3٠6)
 (ي 1/185(،   عالم حللركلع )1/66ة يال   عياا )، (11/123 حنثالء )

( قي 8/423(، ة حننةي يف  جملمن  )12/88 يفاه عنفما  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 4)
 (ي 15/1٠٠سن سريج ة إلصط ري ة  ظر    اةي  حيفثري ) 

 يف )ة( ة، ةحعل  مل ثي أ سشي ( 5)
 /ف( من  س ة ).(ي 275)( 6)
 (ي 12/88  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 7)
 يف )ة(  يفماي ( 8)
 حعليل (، 15/1٠1  اةي  حيفثري ) ليفا   كر   ئمة    ةج. دةا تص يح أي منفاي   ظر  (٩)

 .(423/ 8)  جملمن  ،(12/88نجيل )شرح  ح
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ةمن   ص اف من مل ، (1)أ ي. يصري لدً  ابحنيية ة إلشعار ة حتيقليد؛ تاماٌ ، ةج.ٌ 
 ي(3) ا ُأض ية من مري حقظق ةقطع سعدم صريةر ، لا   حقنل  حقدن يف  ُ ض ية (2)يطيرد

 وهي: ثالثة:  القسم الثاين: الن ظر ح أحكام الض حااي
أاي   ُّض ية  ملعيينة ة ندي  قديم علي.ةي، ةقتال فا (4)  يف ما يتعليا ستلقفااألول

 لق ةال قسد لق  ، (5)ةال ِلثةق ،  ال يصح تصرُّ .  يفا سثيعق ؛  ملع ي يلةل مل   ملتقرِ ف عنفا
 يةال اب عل 

ةعن  حشيي  أ  علع ق 
كما حن ؛    أ ي. ال يلةل ِمليف.  ىت ياسح ةيتصديق ابحلي  (6)

 ي(8) قال  حنينةي  ةلا  ملطٌ ، (7)ال يلةل مليف. قال  عتاق.،  ار قعتاق لا   حعثد

                                                           

( قي 8/423(، ة حننةي يف  جملمن  )12/88 سث.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 إلي اح يف مناس    ج (، قال  حننةي يف 1٩8 4 إلصط ري ة  ظر  حبر  ملالش )

 ي عل   ملالش  حص يح  ملشفنرال تصري لد   (326ة حعمرة )ا  
 حتنقيف عل  مفمال  حتعاريف )ا  ر    ظ  ختلف   يف  عند ةجند  حعلةي عدم  الطر د (2)

 (ي 73( معا  ح ة  حققفاء )ا  3٩1،  حيفليال )ا  (226
(،  حعليل شرح  حنجيل 4/1٩7سل لن قن  فنر علماء  ملالش  حشا ععي   ظر  حبر  ملالش )( 3)

 (ي 6/13٠تا  )(، م    ف12/8٩)
(، مقاييا  حل ة 14/2٠2  عطش ةلالا يف كل شعءي   ظر   ايش  حل ة ) حتلف (4)

 (ي 23/56(،     حعرةل )1/353)
(، 4٩2 حققفاء )ا    صطال ا   حتملي  سال عنن يف   ياةي   ظر  معا  ح ة  نثة(  5)

(،  تح  حنلاف 171(، منفا   حطاحث  )ا  5/364(، رةضة  حطاحث  )8/1٠7 حثياا )
 (ي 1/311)

ةلن أةل من  ع س  طريقيت ه(، 43٠)، تنيف سنة لن   س  سن شعيش أسن علع  حسناع( 6)
 رة   سن   د د، ةشرح كتاف  حتل ي، السن  حقاا،  حعر ق ةتر ساا، من مؤحقات.  شرح 

(، طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع 2/135ةكتاف  جملمن ي   ظر  ة يال   عياا )
 (ي 38٩(، طثقال  حشا عي  )ا  4/344)

 ي (12/٩1شرح  حنجيل ) قل.  حر  عع عن.  (7)
ق    ار لدي لا    ين ا    لا   حنج. ملط، ة حصن ف (8/364 جملمن  ) قال  حننةي يف( 8)

سثيع ةال ؛  إ . يلةل مليف. سنقا  حنار ةصار   ين ا حلمساك   ال جينز حلنا ر  حتصرل  ي.
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ق مل يلل مليف. عن. عل   ملالش  ةمل جَيُل ح. سيُع. ، (1)ةحن  ار عتا عثدق مع ي

ةحن اب   ُ ض ية أة  ندي ، كاُ ض ية؛  أ ي. يلةل مليف. عن.؛ ة ي. ةج.ٌ ، د حُ.ةقس
؛ (2)ةقاي كاا  حقًا  تالل  ملشرتي أة آب ةق ، ةيرد  ح من،  سرُتدي قاي كاا ابقياً ،  ملعيين 

ةيشرتي  حنيا ر هبا م ل ، حلمت.  حقيمة أك ر ما كا ي من ينم  حقثض قي  حينم  حتيلف
حلم. أاي َي  ي ؛  إاي مل جيد ابحقيمة م لفا  دةث  رتقا   حقي ، جنسًا ة نعاً ةِسن اً ؛ احقة حتي 

ة  عن.، قحيفا ما يت ُّ س. مثن م لفا ةأيا ، أب ي. ي من ما اب  أبك ر من قيمت. ةم ل.؛ ةعربي
كا ي  حقيمة ي أ ي. ال تللم.  حقيمة؛  يما ق   أتلقفا (3) ي.  حنج.  آلا أك ر من ةقا ي

   مل ل  ملشرتَ  ق    شرت  سع  ، (5) احيفالم  ي. كما سيها؛  دةث ُرتي،ق ؛ (4)م لفا
ةقا  شرت  س منق يف  حاِ مة ة َوَقد  ي. ة ن  ، ض ييًة سنقا  حشِ ر ء (6))صارل(؛  حقيمة

ا ُأض ية ةمل خُير ِجنه ، ةقاي مل يَونينه جعل. سعد  حشِ ر ء ُأض يةً ، تع ي أي اً ؛ عند  حشير ء أهني
؟، ابحشِ ر ء عل   خلالل يف أاي سدل  ملنقنل يصري ةققاً  ةكا  ، أة حيتا  قي ق شاء ةقفق

 يأاي  حنقف من ابف  حعقند؛ ةكهاي  حقرق، سدل  ملرلنا

                                                           

أة تؤل قي زة ح. كاحنصية ، لثة ةال ةصية ةال رلن ةال مريلا من  حتصر ال  حيت تليل  ملل 
ن  ملشفنر ةلن  حاي تظالرل لا  ل، ةال جينز أي ا قسد ح.   ل. ةال خبري من.، ة نثة ة حرلن

 ي علي.  صنا  حشا عع ةقطع س.   ص اف يف  يع  حطرق
 (، ةلن  ملعتمدي 8/465(، ة حننةي يف  جملمن  )12/٩2جلم س.  حر  عع يف  حعليل )( 1)
 ي (23/4٩    حعرةل )، (٩/16حساا  حعرف )، (4/1333 حص اح ) آل ة   حعالة   ظر   (2)
 ي(125   ظر  )ا( 3)
  ما ح. م ل أة  ظري يف   سن ق من مري تقاةل يف أجل ئ. أة ة د ت. تقاة ً يعتد س. يف  مل لع (4)

  لن ما حيا ح.  ظري أة م ل يف  حتعامل، م ل   مليفيالل، ة ملنزةانل، ة ملعدةد لي ة حقيمع
 حسنق، أة ح. م ل ةحيفن مع  حتقاةل  ملعتد س. س  ة د ت. يف  حقيمة، م ل أ ر د   ين ا 

(،  حتعريقال  حققفية )ا  2/52٠ة  ر ضع ة  شاار ة حدةري   ظر   ملصثاح  ملنري )
 (ي 4/2885(،  حقق.  إلسالمع ةأدحت. حلل يلع )1٩4، 17٩

 (ي 126  ظر  )ا(  5)
 يف )ة( صاري ( 6)
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 قع  ملنا ع  حيت ي منفا ؛  إاي  عل، ةال تصح قجارة  ُ ض ية  ملعيينة أي اً  
ةمن  (2)منفا؛   أك ر   مريناثنيهما، (1)حقساد  إلجارة  أجرة  مل ل أظهرمها؛ وجهان
، ةجينز قعار ا، (3)ةجفاا، أة خَيت،ُّ هبا  حققر ء؟،   ُتصرل َمصَرل  ح ي ا ،  ملسمي 

،   اجة ق   مل يُ ري هبا (4) يانز عند/، ة يفمفا يف  حرُّكنف ة  مل عليفا  يف   ندي
 ي(5)ةيف جن زه دةهنا ةجفاا

أة  َار أاي ،  إ   قال  جعلُي لاه  حشياة أة  حَثَد ة ُأض يةً ؛ رل  ح ق   عُ  
مل ؛  ماتي أة ُسرقي قثل أاي يتميفين من  حبفا ينم  حني ر؛ ي  ِ ع سثَد َةق أة سشاةق معينةق 

أة سعده ةقثل ، (7)ةكا  حن ع ي لد ً  تلف قثل سلنغ  ِفل، (6)يللم. شعٌء عل   ملالش
  ، أة حلم. دٌم عن قر اق أة متتعق ، ةحن  ار ُأض يًة أة لدً  يف  مت.ي  حب. حتيميفُّن من 

ا تتع ي ،   ثىن عل   حنجف ، ع ي سد ًة أة شاةً  ا تتع ي ، (8)يف أهني ،  إاي قلنا ابحصي يح  قهني

                                                           

 (  لن   صحي 8/365  أ .   ظفر، ةقال يف  جملمن  )(12/٩2 حعليل )ر  حر  عع يف  ك( 1)
 أي من أجرة  مل لي ( 2)
 حنج.   ةل  أ . حلققر ء  قط، ة حنج.  ح اين  مصرل  ح  ا ،  كر  حننةي يف  جملمن  ( 3)

 ( أا أص فما مصرل  ح  ا ي 8/365)
 ٠).( س ة  /أ( من176) (4)
(، ةجلم س. 2/238ةل  ال جينز  حركنف قال ح رةرة، ةس. قال  حشا عع يف   م ) حنج.   ( 5)

(، ة حنج.  ح اين  جينز س ري ضرةرة ق   مل يُفلنا،  قل  حننةي يف 8/365 حننةي يف  جملمن  )
 ( عن  حققالي 4/٩7( عن  حثند ياع، ةكا   قل.  حرة ين يف حبر  ملالش )8/365 جملمن  )

(ي ة  ظر  12/٩2(، ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )8/373نةي يف  جملمن  )جلم س.  حن (6)
(،  قة  فتا  ة ن شع  حشرة ين ة حعثادي ٩/3٩ ملفمال يف شرح  حرةضة ة حر  عع )

 (ي 1/542(، أسىن  ملطاحش )356/٩)

(،  جملمن  4/51حنره، ةلن   رمي   ظر    اةي  حيفثري )   ملنضع  حاي حيل  ي.  ل  ندي( 7)
 (ي 12/4٠٠(،  حعليل شرح  حنجيل )6/248(، م    فتا  )8/46٩)

 .(٩5   ظر  )ا( 8)
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سدنا يف ةجش ؛  لن تلقي آب ةق مساةيةق ، كاملعيينة  ستد ءً ؛  (1) احظيالر أاي ِمليف. يلةل عنفا

 سن  /ف[113ةأشار ]، (3)ةاث يفما  ال جيش كاملعيينة  ستد ءً ، (2)أصح  حنجف 
تقريعاً ؛ (5)قي ةج.ق  أ . ال يللم. شعٌء ق   تلف  ندي سعد ةصنح. قي   رم (4) حصيثاغ

ا جُتلئ؛  يما ق   تعييثي سعد ةصننا، (6)عل  قنل  سن   د د قال  حر  عع  ، (7)أهني
حيفني يعند  حديين عل  ، سداًل عن  ملع ي  (8) إ ي. حيا؛ ةقطالق  حثدل يف  ملؤدي  تنسُّع

تعي  أ ي. لل يثطل  حي ؛ رن حة حليقظة  حنياصية عل   ، ةما يُؤدِ ي. يُؤدِ ي. عما يف  حاِ مة، رأيق 
ةيشرتي هبا ،  يهتالا  مل  ِ ع، حلم. قيمتفا؛ ةقاي أتلقفا أجنيبٌّ ، (٩)ين أم ال؟دي يعند  حة 

خبالل ما حن  ار قعتاق ، ةال يللم.  حتييفميل،  شرت  هبا دةهنا؛  إاي مل جيده، م ل  ُ ةي
عن ة ، ةال يللم. أاي يشرتي هبا عثدً  آتر حعتق.،  إ ي. أيتا قيمت. (1٠)عثد سعين. ) ُقتل(

                                                           

 جملمن   (  أ .  حظالر، ةقال  حننةي يف12/٩2 كر  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 ، (1/541أسىن  ملطاحش )  لن  ملالشي ة  ظر  (8/377)

 (  لن  ملالشي 8/377قال يف  جملمن  )( 2)
 (ي 8/377(،  جملمن  )18/1٩٠  ظر  هناية  ملطلش ) (3)
لن أسن  صر عثد  حسيد سن  مد سن عثد  حن  د سن أ د سن جعقر،  ملعرةل ابسن  حصثاغ، ( 4)

  سث د د، من مؤحقات. ه(477)ةتنيف سنة  سث د د، ه(4٠٠)  حققي.  حشا عع، ةحد سنة
(، سري أعالم  حنثالء 3/217 حشامل، ةتاكرة  حعامل، ة حعدةي   ظر ة يال   عياا )

 (ي 464(، طثقال  حشا عي  )ا  18/267(،  حن يف ابحن يال )14/14)
 (ي 8/377مل أقف علي. يف  حشامل، ة قل. عن.  حننةي يف  جملمن  ) (5)
 ه(345)، ةتنيف سنة ه(264)حد سنة لن أسن سيفر  مد سن أ د  ملعرةل ابسن   د د، ة  (6)

، من مؤحقات.   حقرة  يف  ملالش، ةأدف  حق اءي   ظر  ة يال ه(344)ةقيل سنة أرسع 
(، طثقال 2/5٠(،  حن يف ابحن يال )12/5٠( سري أعالم  حنثالء )4/1٩7  عياا )

 (ي 3/83 حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )
(، ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل 4/426 ين يف  حثياا )مل أقف علي. يف  حقرة ، ة يفاه عن.  حعمر ( 7)

 (ي 12/1٠٠)
 ٠يف ).( ز دة )ح.( سعد حيا، ةحعل   ةي  ا . ملقت    حسياق( 8)
 (ي 12/٩3  ظر   حعليل شرح  حنجيل ) (٩)
 ٠يف )ة(  قيل، ة مل ثي لن  حص يح  ا  حسياق يقت ي.( 1٠)
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ةلن ، ةطرده  ا ق   قتل.  حسييدُ ،  حققيال  أ ي. حيتمل أاي يُقال  يشرتي هبا عثدً  ةيعتق.

يتهييد  ا رة ه  ملاةردي عني رة ية  حوُمَلين
 ُقِتل قثل منل ،   أ ي. ق   أةص  سعتا عثدق (1)

، كما يف  ُ ض ية؛  شرتي سقيمت. عثٌد يُعتا ميفا .ةيُ ، ال تثطل  حنصيية؛ سيِ ده ةقثل عتق.
 ي  تف ، (2)خلرة   حقيمة عن أاي ييفنا عثد ً ؛ قال  ملاةردي  ةحيتمل أاي تثطل

عل   حنج. أباي ، أ ي. ال يشرتي سقيمت. ُأض ية؛ ةحيتمل أاي أيا يف  ُ ض ية ةج.
  فوجهان؛ ة ة ندي إاي مل جيد ابحقيمة ما َيصُلح حأُلض ي، مليف. مل يُلل عنفا

ل ِمن عنده ما حيصل س. أحدمها ع أاي ييفمِ    قاح.  ملاةردي  قاي عل   مل  ِ 
أ ي. ال  وأصحُّهما:، (4)قال  حر  عع  ةمييفن طرده  يما ق   تلف آب ةق ، (3) ح ي يية

؛ من ُأض يةق أة لديق  (6)قاي أميفن أاي يشرتي هبا ِشقصاً ؛  عل  لا ، (5)يللم. شعءٌ 
ةقاي ، ةقاي كاا من مري  جلنا، تع ي ؛ اا لا   جللء جُيلئ يف   ضا ع ة ند   إاي ك

  أ ي. (8)ة ملالش عند  حثند ياع (7)عند  حرة ين َأصحها؛ فثالثة أوجه؛ مل جيلئ  يفا

                                                           

قسر لي   مللين  ملصري  إلمام،  حعالمة، تلميا  حشا عع،  لن قمساعيل سن حيىي سن قمساعيل أسن( 1)
من  ه(،264) ، ةتنيف سنة ه(175) ةانصر مالث. ةحد سنة منل  حلي  سن سعد،

مؤحقات.   جلامع  حيفثري، ة جلامع  حص ري، ة ملن نر، ة ملسائل  ملعتربة، ة حرتميش يف  حعل  سري 
(، سن 2/٩3شا عية  حيفرب  حلسثيفع )(، طثقال  ح12/4٩2أعالم  حنثالء .  حرساحة )

 (ي 1/58طثقال  حشا عية )
 ي (8/278  اةي  حيفثري )  ظر  ( 2)
 (ي 15/1٠6  ظر    اةي  حيفثري )( 3)
 (ي 12/٩3  ظر   حعليل شرح  حنجيل ) (4)
(  لن  حص يح، 8/372(، ة حننةي يف  جملمن  )12/٩3قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 5)

  جلمفنري ةس. قطع 
(، 3/1٠43   حقطعة من   رن، ة حطائقة من  حشعء ة حسف ي   ظر   حص اح ) حشق،( 6)

 ي (18/15    حعرةل )، (7/48حساا  حعرف )
 (ي 4/2٠3  ظر  حبر  ملالش )( 7)
 مل أقف عل  من  قل. عن.ي ( 8)
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  جينز والثاين، ةال جينز قتر    حقيمة، مع  حشيري  (1)ةياسح/، يللم. شر ؤه

 (3)مام من  خلالل  يما ق   أتر  ة جش ماح.  ساف   ِقاقةقريهبما  إل ،(2)قتر جفا
لل جينز قتر   ؛ ةأحلمناه جرب  حتيقاةل، (5)ةأتر  مري  َ ميَثط، (4)ةسنال  حلثنا

؟،  حدير ل ؟ ؛   أاي يشرتي هبا  مًا يتصديق س.والثالث، (6)أم يللم. صر فا قي ِشق،ق
ةعل   حنج. ، (7)سقط  حنج.   ةل،  ء شق،ق  إاي كا ي  حقيمة قدرً  ال يتفييه س. شر 

ةقال  إلمام  ُيصرِ فا قي مصرل سائر ، أ ي. يتصديق ابحدير ل  (٩)أطلا  اعةٌ  (8) ح اين
قال  حري  عع  ، (1٠) ل.  ح ؛  ىت حن أر د أاي يتي ا من. تامتًا يقتني. ةال يثيع.،  ح ي ا 

ةكالم  حري  عع يُقَف  أ ي. حيا  ختا  ، (11)حُيقيا ةُيشث. أاي ال ييفنَا  ي. تاللٌ ، ةلا  أةج.
ةقد صريح س. ، (12)يقت ع تال .، ةكالم  إلمام ة ح ل يل، سل سع .، تامتًا جلميع 
 ،(13) حقاضع

                                                           

 /ف( من  س ة ).(ي 276) (1)
 حنا  ، (12/٩3 حعليل شرح  حنجيل )ة  ظر  ي (8/372يف  جملمن  )عند  حننةي يف لن   صحي ة  (2)

 (ي 8/138(، هناية  فتا  )٩/34،  ملفمال يف شرح  حرةضة ة حر  عع )(٩/514 حنلا  )
عةي   ظر   حنفاية يف مريش   دي     ع ِ ا، ةلن  إلسل  حاي دتل يف  حسنة  حر س(   قاق(3

 (ي 1/144(،  ملصثاح  ملنري )1/415ة  ثر )
  ةحد  حناقة دتلي يف  حسنة  ح اح ة ة كره  سن حثناي   ظر   ملصثاح  ملنري ( سني حثنا(4

 (ي 2/152(، رةضة  حطاحث  )2/548)
(، 7/358ي   ظر  حساا  حعرف ) سن   ال ةدة م  ملسرة ة خلري  من  ح ثطة، ةلع   مثط( 5)

 (   ح ثطة  4/41٠( مقاييا  حل ة )67٩ حقامنل  فيط )ا  
 (ي 18/1٩٠  ظر  هناية  ملطلش )( 6)
 حلةم شر ء  حشق،ي ( ةلن 7)
 ةلن جن ز قتر    حقيمةي ( 8)
 (ي 8/372 جملمن  ) ي يف( منف   حننة ٩)
 (ي 18/1٩٠  ظر  هناية  ملطلش ) (1٠)
 (ي 12/٩4  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 11)
 (ي 18/1٩٠، هناية  ملطلش )(7/146 حنسيط )  ظر  ( 12)
 (، ست قيا  أ د سن انصر  ح امديي 152أي  حقاضع  حطربيي   ظر   حتعليقة )ا  ( 13)



   الضحايا كتاب                             اجلواهر ابلحرية  
 

125 
ة كر  ملاةردي ترتيثاً  سناً ، كاجللد؛  ةح.  ال قر د س.،  ُ ض ية (1) اي لا   ح اين)سعض(

ةمل مُيييِفن أاي يشرتَي ابملهتن  ، تَلف من. من  ح يها م الً  قال  قاي كاا  مل، يف  ملسهحة
ةقاي ، رعايًة حلنين ، تع ي   ةل؛ ةأميفن أاي يشرتَي س. َجَاعة أة ثِنيية من  ملعل، م لفا

 اي  ح اين ؛ تع ي   ةل؛ أميفن أاي يشرتي س. ثَِنيية من  ملعل ةما دةا  جلََاعة من  ح يها
تع ي ؛ ةقاي أميفن شر ء ما دةا  جلََاعة ةشر ء سف ق من أض يةق ،  يةال يصلح حلتي 

ةقاي أميفن ، ةيف   ةل قر قة دمق كاملق ، ) اي  حتي  ية ال  صل سن  دق منفما؛   ةل
ةقاي مل مييفن قال ،  اي  ي. شركة يف قر قة  حيدم؛ (2)تع ي   ةل(؛ شر ء سف ق ةشر ء   ق 
 إ ي. يُقريق  َوقيدً  يف ؛ خبالل  حلي ئد عل   حقيمة؛ تع ي   ةل؛ حدير ل شر ء  حل   ةتقرقة  

  (5)ةما  كره يف  ح اح ة، من  ٌا ملا  كره مريه، (4)ةما  كره يف   اح    ةح ي (3)ةج.ق 
ةما  كره يف   احت  ، (6)ةلن  حصي يح، من  ٌا حقنل من أةجش شر ء ِشق،ق يف ُأض ية

 يةما  كره  سنٌ ، خياحق.  ي. مريه (7)  تريت 
  أاي علي. قيمتفا ينم أحدها؛ ةقاي كاا  إلتالل من  مل  ِ ع  قي. أةج. 
    أ ي. يللم. أك ر   مرين من قيمتفا ةقي  إلتاللواثنيها، كا جنيب؛   إلتالل

  ، قاي كا ي قيمة ينم  إلتالل أك ر؛  عل  لا ، (8) /أ[ ةم لفا عند  حايسح114]
أة ،  شرت  هبا ة  دة كرمية؛ ِتصي  حنيع  ةأميفن شر ء م ل  حشياة   ةي سثعض قيمتفارُ 

                                                           

 يف ).(  ق،ي ( 1)
 ي ساقطة من ).(( 2)
 (ي 15/1٠7  ظر    اةي  حيفثري )( 3)
  احة   ةي منفما  قا أميفن شر ء  جلاعة من  ح ها أة ثنية من  ملعل سقيمة  حتلف؛ تع  ( 4)

شر ء  جلاعةي ة  احة  ح ا ية  قا أميفن شر ء ثنية من  ملعل أة ما دةا  جلاعة من  ح ها؛ 
 تع  شر ء ثنية من  ملعلي 

 ر ء ما دةا  جلا  أة سف  من   ض ية؛ تع  شر ء ما دةا  جلاعةي ةلع عند قميفاا ش( 5)
 (ي 8/371، ة حننةي يف  جملمن  )12/٩3  .  حر عع يف  حعليل )( ص6)
   احة   ةي منفما  قا أميفن شر ء سف  من   ض ية أة شر ء   ؛ تع  شر ء  حسف ي ( 7)
 قرقة  حدر ل  تع  شر ء  حل  ي ة  احة  ح ا ية  قا مل مييفن قال شر ء  حل   ةت  
 ي(371/ 8 جملمن  شرح  ملفاف )ةلن  ملالشي   ظر   ( 8)
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 قي.   ةج. ؛  إاي تعايرل  حيفرمية ة  ل ما ال يقع أبتر ،  ثنت  م لفا  صاعد ً 

، ةلنا ةجٌ. ر سعٌ ، (1) ح الثة  ملتقدِ مة يف قتالل   جنيب ةمل تف  حقيمة  ملهتن ة ُأض يةً 
كاستد ء ،   اي  حلي دة سعد  مل ل؛ ح. أاي ُيصِرل ما   يل من ة  د قي مري  مل ل ةلن أاي 
ةعل    ةج.   رسعة ، (3) حقاضل (2)ةلن  أ ي. ميل   حقدر/، ةةجٌ. تاماٌ ، ُأض ية
  جينز واثنيها،   َمصَر .  حققر ء تاصيةأحدها؛ أوجهجيعء يف َمصَرل  حقاضل ؛   ةي

،  يدتل  ي.  ملاح ؛   ُيصرل َمصَرل  ح ي ا واثلثها، تاصية صر . قي  ملاح 
ُ صري .  قد ً ،  مصر . َمصَرل  ح ي ا ؛   قا  شرت  ِشقصًا من  ين اق رابعهاة ةقاي

 ي(4)ة شرت  س.  ماً  َمصَر .  حققر ء
ة سيِح  ندي ، ةأتتري  سح  ُ ض ية ينم  حني ر سعد  حتيميفن من  حبفا  ىت تلَقيي 

ة ست شي  حشيا عع ، حتقصريه ستهتري  حايسيح؛  نلحة  إلتالل؛ سعد سلنمفا  ِفل  ىت تلف
، (5)ةال أيكل من. شيئاً ، أاي يتصديق  حقاضل  حاي ال يقع سشاةق أتر ؛ رضع هللا عن.

 يأ ي. ال جينز ح.   كل من.؛ ة ي. ةج.ٌ ،  حثدل  حاي ياحب.، ةيف معناه
 فصل:

أة ،  إميا أاي ييفنا من أجنيبق ؛ أميا  نالا س.،   نالا س ري  حايسح يع ما تقديم يف
 إاي  ، أة قثل.، (6) إما أاي ييفنا يف ةقي  حتي  ية؛  إاي كاا من أجنيب ق ، من  مل  ِ ع

 سح  ندي ؛ ةيف معناه، قاي  سح أجنيبٌّ   ض ية  ملعيينة  ستد ًء يف  حنقي؛ (7)كاا  ي.
ةأيتا صا ش ، أ ي. يقع  ملنِقع؛  املنصنا  حاي  كره  جلمفنر؛  ملع ي يف  ِفل

                                                           

 (ي 123   ظر  )ا( 1)
 /أ( من  س ة ).(ي 277) (2)
  حشري ي  صح أ . يللم. شر ء شق، ةياحب. مع  ( 371/ 8 جملمن  )قال  حننةي يف  (3)

(، 12/٩3 ظر   حعليل شرح  حنجيل )(  لن   صح، ة 8/372قال  حننةي  يف  جملمن  ) (4)
 (ي 8/138(، هناية  فتا  )٩/34(،  ملفمال )٩/514 حنا   حنلا  )

 (ي 2/246  ظر    م حلشا عع )( 5)
 .(٩6 دم سياا ةقي   ض ية يف )ا( تق6)
 أي يف ةقي  حاسح؛ أباي كاا سعد صالة  حعيد قي مرةف  حشما آتر أ م  حتشرياي ( 7)
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ةيقر ِق.،  مفا (1))  ض ية(

أاي  (4)ةقاحن   )حن(ي (3)ةقال  حقاضع  ال تالل  ي.، (2)
ةيللم. ، أة لدي. أجلأ حيفل ق منفما ُأض يت. ةلدي.،  قس   سح كٌل منفما ض ية  آلتر

ةعن  حقدن قنل  أاي حصا ش  ح ي ية أاي جيعلفا ، (5)ما س  قيمة ما  حب.  يًا أة ميتاً 
 (7)ةسنا ا  إلمام، (6)سناًء عل  ةقف  حعقند؛ ةيُوَ ر ِم.  حقيمة ستمامفا، عن  حق نيل  حاي سح

يف أاي  حتيعي   حسياسا لل ي   عن  حنِ ية عند ؛ عل   حنجف   ملتقدِ م  (8)ة ح ل يل
،  ال، ةقاي قلنا  ال، ة ريق  مل  ِ ع  حلي  ، ةقع  حايسيح  ملنقع، قاي قلنا   ع ، (٩) حايسيح؟

ةقال ، ةييفنا ِمليفًا حلم  ِ ع، (1٠)ةال جيش عل   حاي سح قال   رش، ة اتي  حُقرسة
َع سثدنا، (11) حري  عع   يفم.  يفمفا   أ ي. أحدمها؛ وجهانةيف  حلي   ، ةعلي. أاي ي  ِ 

ةقاي مل ييفن ،   ُيصرل َمصَرل  ح ي ييةوالثاين، ِمليفًا ح. ينتقل من  ح ي يية ةيصري
 -ةقاي قلنا  يقع  ملنقع، ة حقائي  حقرسة ال  الست قاق، ض يية  إ ي. صار مستَ قيًا ن 

                                                           

 يةي يف ).( ض ( 1)
أ . يقع  ملنقع،  يهتا صا ش  ملالش  ( 8/374)شرح  ملفاف  يف  جملمن  يقال  حننة ( 2)

كرد  حنديعة،   ،  ض ية  مفا ةيقرق.؛   . مست ا  حصرل قي لاه  جلفة  ال يشرت.  عل.
ليل ة ا  حبفا ال يقتقر قي  حنيةي  إ    عل. مريه، أجلأ كإز حة  حنااسة، ، ةقال  حر  عع يف  حع

حإلسنني (  لن  ملشفنري ة  ظر   ملفمال يف شرح  حرةضة ة حر  عع 12/٩6شرح  حنجيل )
 (ي 36/٩)

 (ي 115  ظر   يفاه عن.  سن  حر عة يف  ملطلش  حعايل )ا  ( 3)
 ساقطة من ).(ي ( 4)
 (ي 15/112  ظر    اةي  حيفثري )( 5)
  (ي12/٩6،  حعليل شرح  حنجيل )(8/374 جملمن  )  ظر   (6)
 (ي 18/1٩1  ظر  هناية  ملطلش )( 7)
 ي (7/147 حنسيط )  ظر   (8)
 (ي 116    ظر  )ا( ٩)
( حساا 17/64  ما يد ع س   حسالمة ة حعيش من  حقيمةي   ظر  ىتا   حعرةل )  رش (1٠)

 ( 6/264 حعرف )
 (ي 12/٩7رح  حنجيل )أي  يف    رش  يف    ض يةي   ظر   حعليل ش( 11)
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يف أصحِ   حقنح ، حلم  حاي سح أرش  حايسح - (1)ةلن   صح

ةقال  ملاةردي  عندي أ ي. ، (2)
ةلن يقرف من ي (3) ال؛ ةقاي مل يَوثيَا من. قال قدره، حلم.   رش ؛قاي  حبفا ةيف  حنقي سعة

م ِمىن ُمقليد ً (4)قنل  سن  حقاا ةتشع ؛   قاي  حريجل ق   ةجد سعريً  يف  حصي ر ء يف أ ي
أ ي. أحدمها: ؛ وجوه قع َمصَر .  (6) إاي أةجثناهي (5)جاز ح.  حب.؛  ن ل ةقي  حايسح

.   أ ي واثنيها، من ع    ض ية  ىت يست ق.  ملساك    . حيا] (7)حلم  ِ ع/
ع من   ض ية قال ةحيا حلم   ِ ، . سدل سعض   ض ية  ي ؛ حلمساك  تاصة

، (٩)  أاي َمصَر . َمصَرل  ح ي ا     ظفر  حاي أةرده  حعر قيناوالثالث  ،(8)[  كل
عاد  خلالل يف أ ي. يشرتي س. جلء ً ِمن ُأض يةق ؛  إاي مل يف ساح ، ُأض ية يشرتي س. 

ةس  ، (1٠)ةقيل  يت ريي س  أاي ُيصر . قي جلء، أة يقر ِق  قا   رش؟، أة  ماً ةيُقر ِق.؟
 ي(11)ةال يثيع.، أاي ينتقع س.

؛ أة أتاه ، إاي  ريق. يف مصرل  ح ي ية؛ لا  كل. ق   مل يتعرن  حاي سح حلي  
 إاي  صل من. ،  اي  حتيعي  يف  حصيرل قي  مل  ِ ع؛  سرُتدي ممن أتاه قاي كاا ابقياً 

                                                           

 .(8/374(،  جملمن  شرح  ملفاف )12/٩6ظر  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(   1)
(  لن   صح  ملنصنا، ة حقنل  ح اين ال يللم علي. 12/٩6قال  حر  عع   حعليل شرح  حنجيل )( 2)

  الرش؛   . مل يقنل علي. شيئا مقصند  سل تقف عن. مؤ ة  حاسحي 
 ي (15/112 اةي  حيفثري )   ظر  ( 3)
 (، ست قيا عادل أ د، ةعلع  مد معنني43٠  ظر   حتل ي، )ا ( 4)

 (ي 8/4٩3( مل أقف علي. يف  حتل ي،، ة قل. عن.  إلمام يف هناية  ملطلش )(5
 أي   رشي ( 6)
 /ف( من  س ة ).(ي 277) (7)
(، 12/٩6يل شرح  حنجيل )ما س   ملعيفن ت  طما يف  حنس ت ، ةص  ت. من كتاف   حعل  (8)

 (ي 18/2٠4هناية  ملطلش )
رةضة  حطاحث  (  لن   ظفر، ةقال  حننةي يف 12/٩7قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( ٩)

   لن   صحي (3/215)
 أي جلء من   ض يةي ( 1٠)
 (ي 12/٩7  ظر   حعليل شرح  حنجيل ) (11)
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أة مريه، ضمن.؛  ق،ٌ    أاي  حتيقرقة تقع أحدمها؛ فوجهان؛  إاي تعاير  سرتد ده أبكل ق

، (1) ةيشرتي  ملاح  ابحقيمة ُأض ية أتر ، ةأص فما  أ ي. ي من.، عن  ملاح  كاحايسيح
ةأتلف ، ةيف  ح يماا  حن جش قنالا جار ا يف ت رن كل َمن َ َسح هبيمة مهكنحة ح ريه

أ ي. والثاين: ، (2)كما حن قتلفا؛  أص فما  أ ي. جتش قيمتفا  ييًة عند  حايسح،  مفا
ةرة  ي /ف[114] (3)ةص ي .  ملاةردي، ةقيمة  حلي  ، ي من   ك ر من قيمتفا  يية

ةلا ا قد يليد ا عل  ، (4)أ ي. يُ ريم أرش  حايسح ةقيمة  حلي  ؛ ةمريه سدل  ح اين إلمام 
 ي احظيالر أ ي.  ملر د  ا أطلق. مريل ، ةقد يتساة ا س.، ةقد ينقصاا عن.، قيمتفا  يية

 اسح أجنيبُّ  ُ ض ية ؛ ةحن  حتلم ُأض يًة أة لد ً ابحنيار  ي ع ي ة  دة عن  اره 
ةيف أتا ،  ا يف  يف ةقنعفا عن صا ثفا؛ ةقلنا يتع ي ، ة ندي يف   رم، م  حني رين 

؛  إاي كاا  حلي    حقاً ، (5)كما تقديم؛  ةيف مر مة  حاي سح أرٌش  حينق،،  حلي   ة حصيدقة س.
 أاي قال  حري  عع  يف لا   حلقظ ما يث ي ، ة  صل يف  ميت.، قاحن   أيتا  حقيمة ةميليففا

أاي يشرتي ؛  ملر د س.،   أيتا  حقيمة ةيشرتي هبا م ل   ةي-يف صنرة  إلتالل -قنحنا
 ي(6)ح. أاي مُيسيف.،  فن مليف.؛  هميا  حاي أتاه، سقدرلا

 حلم. أرش  ق،  حايسح؛ ةقاي كاا   جنيبُّ  سح  ُ ض ية  ملعيينة قثل ينم  حني ر
حلم. أاي ؛  احبفا أجنيبُّ قثل ينم  حني ر،  ة  دةقال  ةحن كاا قد  ار ُأض ية   ع ي 

ةعلي. أاي ياسح م لفا سداًل عنفا يف ةقي ، ةحيا ح. أكل شعء منفا، يتصديق سل مفا
ةحن اب    ض ية  ملعيينة أة ، (7)ةكا  حن  سح  ندي  ملع ي قثل سلنغ  ِفل،  ح ي يية
 احقيال أاي أيا يف ةقنعفا عن  حثائع ؛  ملشرتي ظاانًي ص ة  حثيع  احبفا؛  ندي

                                                           

 (  لن  ملالش، ةلن  حص يحي 8/375قال  حننةي يف  جملمن  شرح  ملفاف )( 1)
 لن  حص يح  ملشفنري   ملصدر  حساسا ال  حننةي يف ق (2)
 ي (15/113  اةي  حيفثري ) ظر  (  3)
 (ي 18/1٩1  ظر  هناية  ملطلش )( 4)
   حصق ة  حساسقةي  ظر  ( 5)
 (ي 12/٩8  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 6)
 (ي 12/٩6  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 7)
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؛ ةمقت اه، سنقنعفا عن  مل  ِ ع (2) حقاضع يف  سح   جنيب/ ةقطع، (1) خلالل  ملتقدِ م
لل يعتا ، ةقلنا يصح، ةحيفني. تريج. عل   حقنح   يما ق   اب   حوُميفاَتش،  حقطع س. لنا
؛ ةعل   ح اين، ةقعي  ُ ض ية عن  حنيا ر؛  إاي قلنا يعتا، قي  ملشرتا؟(3)أبد ء  حنيانم

ا تقع عن.(4))قال(، ال كاا  حلي   ابقيًا أتاه ،   ة حقنر ين ة حري  عع  كر  أهني ةقاال  قا ي
، (5) حثائع قحي. ما يشرتي س.  حثدلةي    ، ةعل   ملشرتي أرش  ق،  حايسح، ةتصديق س.
 يةسَوَنيا  حنجف  عل   خلالل يف  حوُميفاَتش، أ ي. ال يللم. أرش، ة ي. ةج.ٌ 

حلم. قيمة أك ر ما كا ي من     حقثض قي    ؛ ةحن أكل.  ملشرتي أة أتلق.
  هبا لد ً ةيصري  ملشرتَ ، جنسًا ة نعًا ةِسن اً ، ةيشرتي  حنيا ر هبا م ل  حتياحف،  حتيلف

ةقال ، ةقا  شرت ه يف  حاِ مة ة ن ه عند  حشِ ر ء  يفاح ، (6)ةض يية سنقا ) حشِ ر ء(
 ي ياعلفا سعد  حشير ء لد ً ةُأض يةً 

 وفيه مسائل:  (7)احلكم الثاين: التعيُّب
أة  ار أاي ي  ِ ع سشاةق ،   ق   قال  جعلُي لاه  حشياة أة  حثد ة ُأض يةاألوىل
أة سعده ةقثل  حتيميفُّن من  حبفا عيٌش ،   دث هبا قثل ةقي  حتي  ية؛ عيينةق أة سد ةق م
ةال ، (8)عل   ملالش، ةال يللم. سسثث. شعٌء كما حن تلقي، مينع  إلجل ء، آب ةق مساةيةق 

ة ي. ةجٌ.  ، ةيصر فا َمصَر فا،  ياحبفا يف ةقتفا، ةجُيلئ.، ينق ُّ عنفا  يف   ُ ض ية

                                                           

    ظر   حصق ة  حساسقةي( 1)
 /أ( من  س ة ).(ي 278 )( 2)
تناي   حدين  لن أا يقدر عطاؤه يف أةقال   (12/57٠حساا  حعرف )قال  سن منظنر يف ( 3)

ة  ظر   فرة  حل ة معلنمة متتاسعة مشالرة أة مساانة، ةمن. تناي   مليفاتش ةَّنم  حيفتاسةي 
 (ي 5/2٠3٩(،  حص اح )1/4٩5)

 من )ة(ي ساقطة ( 4)
 ي ، ةلن  قل. عن  حقنر ين(12/٩5  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 5)
 يف ).(  ملشرتي ة مل ثي لن  حاي يقت ي.  حسياقي  (6)
 أي  صنل  حعيش يف   ض يةي ( 7)
، ةقال  حننةي يف رةضة  حطاحث  (12/٩8 حعليل شرح  حنجيل )جلم س.  حر  عع يف ( 8)

 (  لن  حص يحي 3/216)
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ا ال جُتلئ  لن  حبفا قثل ، كاحنج. يف أ ي. ي منفا ق   تلقي؛  ةعلي.  حتي  ية سسليمةق ، أهني
  ةال جيش أاي يشرتي هبا (1)قال  حث ني، حلم.  حتيصدق سل مفا ةسقيمتفا، ينم  حني ر

 ي(2)ض يية أتر 
حلم. أاي ياحبفا ؛ ةسعد  حتيميفُّن من  حبفا، ةقاي تعييثي سعد دتنل  حنقي 

أة حلم. لدٌي ، ةحن  ار أض ية أة لدً  يف  حايمةي ةأاي ياسح سدنا، ةيتصديق سل مفا
،   دث ابح ي ية عيٌش قثل ةقي  حتي  ية،  ع ي ة  دًة عميا حلم.؛ عن ِقر اق أة متتعق 

ا؛ (3)  ثىن  ح  عل   خلالل  ملتقدِ م، ةابندي عيٌش قثل سلنغ   رم تتع ي  يف أهني
ا تتع ي -ابحصي يح -ةقاي قلنا،  ال أثر حتعيينفا،  إاي قلنا ال، ابحتيعي  حلم.  سُح ،  قهني

أة ، ةلل ينق ُّ  ملعيثة  حيت تعييني عن  ست قاق  حتي  ية، (4)سليمةق عل   حصي يح
، (5)فاينق ُّ ةح. متلُّيففا ةسيعأحدمها: ؛ وجهان ي. ، يللم.  حبفا ة حتيصدق سل مفا؟

ةقراًب من  حنجف  يف أاي تقليد ، ةيللم. أاي ياحبفا ةيتصديق هبا  ال: (6)(واثنيهما)
ة كر  يما ق   ع ي ، ة رعفما آترةا من ةجف ، لل ييفقع؟، ة ية  حايسيح،  ندي

، (8)أص فما  ال،  حثدل؟ (7)لل يللم. رعاية  تل   حل دة يف/؛  تعييش، أ  ل مما علي.

                                                           

 (51٠) أسن  مد   س  سن مسعند سن  مد،  ملعرةل ابحقر ء،  حث ني تنيف يف شن ل سنة لن( 1)
 رةرة ، من مؤحقات.   حتفايش، ةمعامل  حتنليل، ةجلمع س   حص ي  ي ة يال   عياا 

طثقال  (،7/75(، طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )13/41(،  حن يف ابحن يال )2/136)
 (ي 548 حشا عي  )ا  

 (ي 8/44(   ظر   حتفايش )(2
 ي(٩6   ظر  )ا( 3)
 (  لن   صحي 3/216قال  حننةي يف رةضة  حطاحث  )( 4)
(، ة حر  عع يف  حعليل شرح 3/216(، ةيف رةضة  حطاحث  )8/377ال  حننةي يف  جملمن  )( ق5)

 (  لن   صح  ملنصناي 12/٩٩ حنجيل )
 يف ).( ة ح ايني ( 6)
  س ة ).(ي  /ف( من278) (7)
    صح  ال يللم، كما حن  حتلم (3/216رةضة  حطاحث  ةعمدة  ملقت  )قال  حننةي يف ( 8)
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، /أ[ ة حثند ياع  قاي  ري. حلم. م ل  حقاضل  حاي عيين.115ي  أسن  امد]ةقال  حشي 

ةقاي مل يقر ِ.  قي.  حنجفاا
ةعن  ملاةردي أ ي. قال  يما ق   ع ي لدً  عما يف  ميت.  (1)

ةقاي  ،  إاي كا ي قيمت. م ل قيمة   ةيل أة أك ر أجلأه، أ ي. يُنظر؛  تعييش  هتر  سدح.
ةيتصديق س. ،  ع ،  حقدن؛  قع حلةم قتر   ما سينفما من  حقصل قنالا؛ كا ي أقلي 

 ي(2)ال، ة جلديد  حصي يح، عل  مساك    رم
جعلُي ؛ ةحننلا، أة مرنق ،   حن قال   ستد ًء حشاةق َمعيثةق سعَنرق أة عر ق (3)الثالثة  

ةال ، ةيقرق  مفا صدقةً  ،ةييفنا قُرسةً ، حلم.  حبفا؛ أة  ارل أاي أض ِ ع هبا، لاه ُأض ية
ةقاي مل ، يُعتا ةيُ اف، كما حن أعتا َمعيثاً عن كقارت.؛   ملشرةعة (4)جيلئ. عن  حتي  ية ة حقدية

ةيف ،  إ ي. جينز لدية؛ ال جُيلئ؛ خبالل ما حن  ار قلد ء َمعيشق ، (5)ة يفا ةج.، جُيلئ.
تتصاصفا سنقي  ح  يية ةجيري عليفما  يف   ح ي ا  يف  ، (6)ةجنف  حب. تالل أيا

ةحيا ح. أاي ، تصديق سل مفا؛  لن  حبفا قثل ينم  حني ر، (7)ةَمصرَ فا يف أصح  حنجف 
 يةال يشرتي هبا أتر ، علي. قيمتفا يتصديق هبا، أيكل من. شيئاً 

                                                           

، (12/٩٩ حعليل شرح  حنجيل )معيثة  ستد ء،  فليفي س ري تعد من.ي ةكا  قال  حر  عع يف 
 ة حنج.  ح اين  يللم؛ الحتل م. تل   حل دة ابحتعي ي 

 (، 8/378جملمن  ) قل. عنفما  حننةي يف  ( 1)
 (ي 4/382  ظر    اةي  حيفثري )( 2)
 ليفا  يف كال  حنس ت ، ةمل ياكر  ملسهحة  ح ا يةي  (3)
   سٌ  من  حقد ء  عىن  حثدل  حاي يت لي، س.  مليفليف عن ميفرةه يتنج . قحي.ي   ظر   حقديةُ ( 4)

 (ي 163ا   حتعريقال  حققفية )
 ل عدم قجل ئفا ما ي ة ص.  (4/335)ةلن أهنا جتلئ، صرح س.  حثاريمع يف  قة   ثيش ( 5)

مل يلتلمفا متصقة ابحعينف  ملاكنرة  إا  حتلمفا كاح  كقنح.   علع أا أض ع هباه ةكا ي 
عرجاء م ال أة جعلي لاه أض ية ةكا ي مري ة م ال أة   علع أا أض ع سعرجاء أة 

 مل  تالئ  حت  ية يف  ح  كل.ي ةحن كا ي معيثةحبا
 (ي 133    ظر  )ا( 6)
(  لن   صح؛   .  حتلمفا 8/4٠3(، ة جملمن  )3/217قال  حننةي يف رةضة  حطاحث  )( 7)

 ابس    ض ية ةال  مل حيفالم. قال لا ي 
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خبالل ما ، (1) فن ح نٌ ؛ ةقال  جعلُي لا  ُأض ية،   حن أشار قي ظثيةالرابعة

لةق  (2)ةحن أشار قي َ ِصيلق ، إ ي. يتع ي قلد ءلا ؛ حن جعلفا لد ً  ةقال  ، (3)أة َس ي
  أ ي. يللم.  حبفا  وأشهرمها،   أ ي. ح نٌ أحدمها؛ فوجهان؛ جعلُي لاه ُأض يةً 

 ي(4)كاحوَمعيثة
رق أة مريهاخلامس مل   ع ي َمعيثة عما حلم.؛   ق   حلم.  سح ُأض يةق أة لديق سناي

 إاي قال  عيينُي لاه ، يُنظر؛ ةلل يللم.  حبفا ةتقرقة  مفا، ميت. ساحبفاةمل تربأ  ، يتع ي 
أة أُلدي ، ةقاي كاا قال  لِِل علعي أاي ُأض ِ ع هباه عما يف  مييت، مل يللم.؛ عما يف  مييت

،    ع (5)أص فما؛  نجفاا؛ أة قال  لِِل علعي  حبفا عن  حن جش يف  ميت، لاه عن.
 يما ق   قال  لِِل علعي أاي ُأض ِ ع لاه ، سن علع عل   خلالل  ملتقدِ مةسنا ا  حشي  أ

 قع  تتصاص. ،  إاي قلنا  يللما .، لل يلةل مليف. عنفا يف   ال؟،  حشياة ةأتصديق هبا
 ي(6)سنقي  حتي  ية ق   كاا  حتيعي  عن   ض ية  ي.  حنجفاا  ملتقدِ ماا

مية ساحبفا ةجفاا  قع؛ ةحن ز ل عيثفا قثل  حايسح  كاحنجف   يما ق   ؛  سر ءة  حاِ 
أص فما  ؛  قع قجل ء  حبفا عن  حتي  ية ةجفاا،  ل ل عيثفا،  حتلم  سَح ُأض يةق معيينة

قال  حري  عع  ةيث  لا  عل  أ ي. لل ، كما حن أعتا عثدً  أعم  عن كقيارة  هسصر؛  ال

                                                           

حيسي من جنا تالل؛  هنا  ال(  لن ح ن ال يللم شعء س8/4٠3  )قال  حننةي يف  جملمن ( 1)
 حل لر يف مريش  ح  ا ، ة حل ن    نل  حيفالم ةابطل.  حاي جيري عل  مري عقدي   ظر  

 ي (2/555 ملصثاح  ملنري )، (283خمتار  حص اح )ا  ، (44أحقاظ  حشا عع )ا  
الٌا ةِ صاٌلي   ظر  مقاييا  حل ة   ةحد  حناقة ق   ُ ِصَل عن أم .، ة جلمع ُ صي  حقصيل( 2)

 (ي 5/17٩1(،  حص اح )2/8٩1(،  فرة  حل ة )4/5٠5)
  أةالد  ح ن  ساعَة ت ع. من  ح ها ة ملعل  يعاً،  كرً  كاا أة أ   ، ة ع. س ل  حس لة (3)

 (ي 3/145، مقاييا  حل ة )(5/1728 حص اح )، (7/8٠ ايش  حل ة )ةس الي   ظر  
 ي  هنا من جنا   ين ا  حصا  حألض يةن   صح؛ ل  (8/4٠3 جملمن  )قال  حننةي يف ( 4)
 (  لن   ظفري 12/1٠2قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 5)
  (ي11٩ا ) ة  ظر  حنجف  يف(ي 12/1٠2 قل.  حر  عع عن. يف  حعليل شرح  حنجيل )( 6)
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ة ي. ، (2)حلة ح. سعد  ح  (1) ال أثر/، قلنا   ع  قاي ، ؟ةل مليففا عن. يف   ال ابحتيعي يل 

 ي(3) ظر يف  حشيرح
 هميا ق   تعييثي ، ة يع ما تقديم  يما ق   كاا  حتيعيُّش ال سقعل  مل  ِ ع 
مية سقعل.،  ستد ءً   (4)) ملعيينة( ةيف ،  علي. أاي ي  ِ ع سسليمةق أةاًل عنفا؛ أة عميا يف  حاِ 

 ي(5)ن  يف   الحتل م  حنجفاا  حسياسقاا  قيفاا  ملعيثة ع

 فرع:
م  حتي  ية ةمل ؛ أة  ندي  ملناةر سعد سلنغ  ِفل، حن  سح  ُ ض ية  ملناةرة يف أ ي

ةال يللم. أاي يشرتي هبا شاًة ، حلم. أاي يتصديق سقيمة  حلي  ؛ يقر ِق  حلي    ىت  سد
أيتا  حنيا ُر ؛ أة أتلق. ُمتيِلفٌ ، ه حلي   ماصٌش ةتلف عند (6)ةكا  حن مصش، ُأتر 

 ي حقيمة من. ةيتصديق هبا
ال مينع  صنل  حتيقرف ؛   طََر ا  حعيش ة ال يفسار  احة قطع   لقنمالس ادسة

قال  ح ل يل  ةقمنا ي (8)ةقد تقديم، مينع عل   حصي يح؛ ةقثل. ةسعد  إلضياا  حلايسيح، (7)هبا
ُدد يف  حعيش   ا  يظفر أ ي. ؛ أما   اصل س ريه، صل من  ضطر ف  حايسيحيليا  حرتي

مية سعد سلنغ   رم، (٩)يؤث ِر  إاي  ي. ؛ ةيقرف من. ما ق   تعييش  ندي  ملع ي عما يف  حاِ 

                                                           

 ( من  س ة ).(ي /أ27٩) (1)
 (ي 12/1٠2  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)
 أي  حشرح  حيفثري حلر  عع ةلن  قا  ملصدر  حساساي ( 3)
 ساقطة من )ة(ي ( 4)
 ي  حصق ة  حساسقة  ظر ( 5)
(،  حنفاية 8/62)،  ايش  حل ة (1/1٩4 حص اح )  أتا  حش  ظلما ةقفر ي   ظر   ح صش (6)

 (ي 3/37٠يف مريش   دي  ة  ثر )
(  أهنا ال جتلئ عل  أصح 3/1٩5(، ةرةضة  حطاحث  )8/4٠٠صرح  حننةي يف  جملمن  )( 7)

 (  لن   شث.ي 12/65 حنجف ، ةقال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )
 (ي 131 ر جع )ا( 8)
 (ي 7/148  ظر   حنسيط )( ٩)
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ةعل  ، ةجُيلئ  حب.،   أ ي. ال يؤث ِر-(2)ة سع.  حققيال (1)السن   د د - أحدمها؛ وجهني

ةقال  حث ني  ي   ال جُيلئ.وأصحهما، أجلأه؛ صنح. قي   رملا  حن مال أة ُسرق سعد ة 
ةلل ميل   ملع ي أة ، (3) ا صل يف  ميت.؛ ة حتيميفُّن من  حب.، قاي تعييش سعد سلنغ   رم

م، يللم.  حب.؟  أحدمها:؛ فوجهان؛ ةقاي تعييش قثل  حتيميفُّن من  حب.،  ي.  خلالل  ملتقدِ 
 يأ ي. ييفقي.  حب. ة حتيصدُّق س. :والثايني أاي   يف  كاح 

ميةالس ابعة كما حن قال  لِِل علعي أاي ؛    حن  حتلم ابحنيار  حتي  ية  َعيثة يف  حاِ 
  ال يللم. واثنيها    يللم. ص ي .أحدها؛ فثالثة أوجه؛ أض ِ ع  ري ةق أة عرجاء

أ ي. يللم. والثالث: ، (4)/ف[  ا ير ع.1115ة ا كاحنجف  يف تعقيش  إلقر ر]، شعءٌ 
ا ، قال  حري  عع  ةُيشث. أاي ييفنا   يف  يف حلةم  حبفا ة حتيصدُّق سل مفاي  حبفا ةيف أهني

 يما ق   ؛ ةيف أاي َمصَر فا لل لن َمصَرل  ح ي ا  عل  ما تقديم، حيسي من  ح   ا 
ةَ سظثية أة َ صيلق يف  حتي  ي (5)قال  ةقا ) حتلم(، قال  جعلُي لاه  ملعيثة ُأض يةً 

مية تيش  ملتقدِ م يف  حوَمعيثة؛  حاِ  ةُيشث. أاي جيري  خلالل يف قنح.    علعي أاي ، (6) قي.  حرتي
َع سظثَية  يةقاي مل ياكرة  تال اً يف قنح.  جعلي لاه  حظثية ُأض ية، أض ِ 
ن وووووكما ح؛  . شعءووووومل يللم؛ دي.  ملتطني  هباووو. أة لووووووُأض يت (7)  ق   )ضليي(الثامنة

                                                           

 (ي 111ا    ظر   حقرة  )( 1)
 (ي 12/1٠٠  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)
 (ي 8/44  ظر   حتفايش )( 3)
م ال  إلقر ر  ا ير ع.  أا يقنل  علعي أحف من مثن مخر، أة كلش، أة أحف ق يت.،  قي. ( 4)

ةجفاا؛  حنج.   ةل  حلم.   حف؛   . ةصل  قر ره ما ير ع.  هشث. ما حن قال  أحف ال 
 جلميع كالم ة  د، ة حنج.  ح اين  ال يللم؛  ا  جلميع كالم ة  د ال يقصل أةح. تللم ؛  ا 

عن آتره كقنح.  ال قح. قال هللا ال ييفنا كقرً  ةقميااًن، ةقد ةصل  ا لن  تمل  هشث. قنح.  
( 5/331(،  حعليل شرح  حنجيل )5/114أ ي طاحا قا شاء هللا،   ظر   حنا   حنلا  )

 ي(2/312(، أسىن  ملطاحش )4/3٩5) رةضة  حطاحث 
 يف ).( أحلمي ( 5)
 ي (12/1٠3 حعليل شرح  حنجيل )  ظر  ( 6)
 يف )ة( ظلي، ة مل ثي لن  حصن ف ح ةي ( 7)
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حيفني يللم. ، ال يللم. ضما .، ة ندي  ملع ي ابحنيار  ستد ًء ق   ضلي س ري تقصريق ، (1)لل /

كا   ُ ض ية قاي ةجدلا يف ةقي ،   إاي ةجده حلم.  حب.، (2)طلث. ق   مل ييفن  ي. مؤ ة
ي. أاي يصرب قي ةقتفا من ةحيا عل،  ل.  حبفا يف   ال؛ ةقاي ةجدلا سعده،  ُ ض ية

؛ (4)ة ي. ةجٌ. ضعيفٌ ، (3) إ    حبفا َصَر فا َمصَرل  ح ي ا  عل   ملالش،  حعام  حقاسل
حلم. ؛ ةقاي قصير  ىت ضليي، ةال يديتر، ةال أيكل منفا، أ ي. ُيصر فا قي  حققر ء تاصة

حلم.  سح سدنا ؛ م  حتيشريا إاي عل  أ ي. ال جيدلا يف أ ي ،  إاي مل جيدلا ضمنفا، طلثفا
م  حتيشريا،  يفا   سال عار تقصري؛ ةقاي عل  أ ي. جيدلا سعدلا ةأتتير  حايسح ةم   أ ي

م  حتيشريا،  لن ضليي سعدلا حلمت.، ينجش  ح ماا مل ؛   ضليي، ةقاي م   سعد أ ي
 ي(5)ييفن مقصِ ر ً عل   حصي يح

منف   -قال  اعة ؛ ثثي يف  ميت.   ليي  ملعيينةةحن ع ي ُأض ية أة لد ً عما  
ةيف ةجنف سدنا تالل ،   لن كما حن تلقي لاه  ملعيينة-(7)ة سن  حصيثاغ (6) إلمام
 ي(٩)ةكهاي  حتيعي  مل ينجد، ةقال  جلمفنر  يللم. قتر   ما كاا يف  ميت. ،(8)تقديم

 قع ةجنف ؛   ةجد  ح ياحة ،ة ي  أحلمناه  ح يماا  اسح ة  دًة عما علي. 
؛  (1٠)ةينق ُّ ةيعند قي مليف.، عند  حث ني  ال أصحها، -ةقيل قنالا -؛ وجهان حبفا 

                                                           

 /ف( من  س ة ).(ي 27٩)( 1)
، (1٩6 حتعريقال )ا  ر     س  ملا يت مل.  إل ساا من ثقل  حنققة  حيت ينققفاي   ظ ملؤ ة (2)

 ي (2/586 ملصثاح  ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري )، (36/142    حعرةل )
(  لن  ملالش، ةجلم س.  حر  عع  حعليل شرح  حنجيل 8/37٩قال  حننةي يف  جملمن  )( 3)

(12/1٠3) . 
 عن  سن أ  لريرةي  (12/1٠3 حعليل شرح  حنجيل )  قل.  حر  عع( 4)
(    صح أ . حيا ستقصري؛ كمن مال يف أثناء ةقي  حصالة 8/37٩ةي يف  جملمن  )قال  حنن ( 5)

  ملنسع ال أي  عل    صحي 
 ي (18/1٩6هناية  ملطلش )  ظر   (6)
 (،  قيا   مد  ؤ دي 3٩5  ظر   حشامل )( 7)

 (ي 122 ( ر جع )ا(8
 ي (  لن  ملالش ةس. قطع  جلمفنر8/378 جملمن  ) قال  حننةي يف( ٩)
 (ي 8/378مل أقف علي. يف كتث.، ة قل. عن.  حننةي أي ا يف  جملمن  )( 1٠)
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ةقال  قاي مل ييفن  ريق     حثدل ، (1)ةجلم س.  ملاةردي،   جيش  حبفاواثنيهما، كما مري 

ةمريه  ي. ، حثيعأة ح.  حتيصرل  ي. اب، ةييفنا أض ية تَطنُّ ؟،  فل يللم. تقرقت. أي اً 
ة ا كاخلالل  يما ق   صلي  من حلمت.  جلمعة  حظُّفَر قثل  ن  ا ةص ي نا ، (2)ةجفاا
ةيظفر أاي أيا  يما يسقط س.  حنجنف   ةج.   رسعة  يمن صلي  ابحتييم  يف ، (3)ظُفَره

أة ،  ية؟لل يسقط  حنجنف ابُ ةي أة ابح ا؛   أحلمناه ابإلعادة،    ر حققيد  ملاء
 ي(4)أة   د  ا ال سعينفا؟، هبما؟

 ي. ،  هي فما ياسح؟؛   ةجدلا قثل  سح  حثدل، ةحن ع ي سدل  ح ياحة سلقظة 
  ياسح ورابعها،   ياحبفما معاً واثلثها،    حثدلواثنيها، (5)   ح ياحةأصحها؛ أربعة أوجه

جف  يف ةجنف  سح  ح ياحة ة  ةل ة ح اح  مثنياا عل   حن ، ة  دة منفما أييتفا شاء
 يق   ُةجدل سعد  سح  حثدل

   ي  ؛ أة لديق يف  ميت. ةقلنا يتع ي  (6)  حن ع ي ة  دًة عن )ُأض يةق(التاسعة
يف أاي  ملعيينة ق   تلقي لل ؛ تريج.  إلمام عل   خلالل  ملتقدِ م، أبتر  عميا يف  ميت.

 قع ةقن  ؛ ةلن   صح، ةقاي قلنا  ال، ة عما علي.قاي قلنا  يربأ مل تقع  ح ا ي، يربأ؟

                                                           

 (ي 15/111  ظر    اةي  حيفثري )( 1)
  أا     حثدل قد صار أض ية ابحاسح  ياش أا يسل  س. مسل   ح  ا ، حنج.   ةل(  2)

 يات.  يصنع  كما ز ل  يفمفا عن. يف،  ة حنج.  ح اين  قد ز ل عن.  يف   ح  ا  قثل تقرقت.
 (ي 15/112  ظر    اةي  حيفثري )س. ما شاء من سيع ةمريهي 

من ةجثي علي.  جلمعة  ال جينز ح. أا يصلع  حظفر قثل  ن ل  جلمعة ابل تالل يف ( 3)
 ملالش،  إا  عل  ي. قنالا،  حقنل   ةل  جيلئ.؛  ا  حقرن لن  حظفر؛   . حن كاا 

ئر  حصلن ل ة حقنل  ح اين  ال جيلئ. ةيللم. قعاد ا ةلن  حقرن لن  جلمعة حنجش ق اؤلا كسا
 حص يح؛  ا  حقرن لن  جلمعة؛   . حن كاا  حقرن لن  حظفر ة جلمعة سدل عن. ملا أ  
سرتا  جلمعة قي  حظفر كما ال أي  سرتا  حصنم قي  حعتا يف  حيفقارةي   ظر   ملفاف 

 (ي 4/4٩6(،  جملمن  )1/2٠7)
 (  أص فا عند   ص اف  أهنا  ح ا يةي 2/28٠يف  جملمن  )قال  حننةي ( 4)
 (  لن   صحي 8/378قال  حننةي يف  جملمن  )( 5)
 يف ).( ض يةي ( 6)
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 قع   قيفاا  ُ ةي عن  الست قاق ،  إاي قلنا  يقع عن.، (2)عما علي. ترديد ح. (1) ح ا ية/

، (4)تع ي عل   حصي يح؛ ةحن ع   من علي. كقيارة عثدً  عما علي.، (3) خلالل  ملتقدِ م
ةحن  عتا عثد ً ، ابحيفقارة (5)سقيي  مت. مش نحةً ؛ لةحن ما،  إاي تعييش حلم.  عتاق سلي ق 

 يأص فما  حقطع أب ي. يربأ،  نجفاا؛ آتر كقارت. مع متيفن. من قعتاق  ملع ي 
 احلكم الثالث: األكل:

سل ، (6)جينز حلم  ِ ع ة حوُمفدي   كُل من  ح   ية ة ندي  ملتطني  هبما ق اعاً  
ةقطع  إلمام ة ح ل يل سنقع ، كل  حيفل أ  ةمل ي من لن أ، (7)ةيف ةج.ق  جيش، ُيست شُّ 
ةال جينز أاي يعطع  جلازِر ، (٩)ةال أاي ُيسلقا، ةحيا نما أاي يثيعا شيئًا منفا، (8)    حنج.

ةأاي  (1٠)،ةجينز أاي يعط  منفا شيئًا )حققره(، سل مؤ ة  حايسح عليفما، شيئًا منفا أجرةً 
 رق يف  حثيع س   حلي   ة حشي   ة حصُّنل ةال ، يُطَع  منفا قاي كاا منيياً 

ةلل ح. أكل  يعفا أم يشرت. يف أد ء  حسُّنية ، (11)ةيف  جلِلد كالم أيا، /أ[116ة حقريا]
ةيت رير يف ، (12)أص فما   ح اين، ةقيل  قنالا،  ي. ةجفاا،  حتيصدُّق سشعء منفا؟

                                                           

 ).(ي  س ة /أ( من 28٠هناية  حلن ة )( 1)
 ي (18/1٩6هناية  ملطلش )ةسثش تردده لن  حتميفن من  ح  ية ابحشاة  ملعينة،   ظر  ( 2)
 (ي 134   ظر )ا( 3)
   لن  الصحي (8/38٠ جملمن  )قال  حننةي يف ( 4)
 (،1٠7  ةصف يصري  حش ، س. ألاًل حإلجياف ح. ةعلي.ي   ظر   حتعريقال )ا   شت ال  حامة( 5)

 (ي 4/312 ملنسنعة  حققفية  حيفنيتية )
 ي (8/414 جملمن  )(، 18/1٩7  ظر  هناية  ملطلش )( 6)
 ( قي أ   حطيش سن سلمةي 15/117 سث.  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )( 7)
 (ي 7/14٩(،  حنسيط )276 فن مل ياكر لا   حنج.ي   ظر   حثسيط )( 8)
(، 248ي   ظر  معا  ح ة  حققفاء )ا  سيع   جل  ملنصنل يف  حامة س من  ال   حسلف( ٩)

 (ي 2/3٩٠ حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )
 يف )ة( حققريه، ة مل ثي لن  حصن في ( 1٠)
 ي(147   ظر  ) ا( 11)
(  لن قنل  فنر أص اسنا 8/416)  جملمن  يف  حننةي قال من.، سشعء  حتصدق  شرت . ةلن (12)

 (ي12/1٠٩ ملتقدم  ةلن   صح عند  الري  ملصنق ي ة  ظر   حعليل شرح  حنجيل )
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فا  ُيست ش   كل ةجيش اثح ؛ ةجنف   كل ة حصيدقة ة ست ثاهبما ثالثة أةج.

سل ال سد من متلييف.  يئًا حيَتصريل  ي. ، ال ييفقع قطعام  حققري؛ ةعل  لا ، (1) حتيصدُّق
سل ال ، ةال ييفقع متلي   ح  ي من.،  لن طث . ةدعال  مل جُييلِئ.، ابحثيع ةمريه قا  تتار

ه اي مُيَلِ    ح  ي ةمري ةحلققري ق   أتا أ، حيفني جينز قطعام. منفا عل  ةج.  إلاب ة، جينز
 يهبثةق أة سيعق أة مري ا

حلتيربُّا  قال قدر حَُقيمةق أة حَُقيمالق ؛ (3))أ سن ةأ  ل( (2)ة حتيصدُّق )ابحيفل(
نز صر . قي مسيف ق ة  دق ةجي، كقاه قطعاً ؛  ةحن  قتصر عل   حتيصدُّق أبقلِ  جلءق ي ة حسُّنية
أيكل  (4))أ ي.(  حقدن؛ ال ينق،  حتيصدُّق عن. قنالا ةيف  حقدر  حاي ُيست شُّ أاي ، قطعاً 

                                                           

ةلن قنل أ   حعثال سن -  كل ة حصدقة  عل  ثالثة أةج.  أ د ا   تتلف   ص اف يف  (1)
قهنما مست ثاا؛  إا أكل  يعفا جاز ةقا تصدق جبميعفا  -سريج، ةأ  سعيد  إلصط ري

 ﴾.وئ ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿ جاز حقنل هللا تعاي

أا   كل ة حصدقة ة جثاا؛  إا أكل  يعفا مل   -ة حنج.  ح اين  ةلن قنل أ   حطيش سن سلمة 
ہ ہ ﴿ جيله، ةقا تصدق جبميعفا مل جيله،  ىت جيمع س    كل ة حصدقة حقنل هللا تعاي 

 :   ج ﴾ہ ہ ھ 

أا   كل مست ش  -   ص افةلن مالش  حشا عع ةما علي.  فنر  -ة حنج.  ح اح   
حقنل هللا  ، ةلن  ملالش؛ صدق جبميعفا أجلأهة حصدقة ة جثة،  إا أكل  يعفا مل جيله ةقا ت

 اعلفا حنا، ةمل جيعلفا علينا، ، 36  ج   ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿ تعاي 

ہ ہ  : ﴿ دل عل  أا أكلنا منفا مثاح، ةحيا سن جش، ة ا قنح. تعاي يف  ح  ا 

ے ۓ ۓ ڭ   ﴿ ، جار جمر  قنح. يف  حلكاة 28  ج   ﴾ہ ہ ھ 

،  لما كاا أكل. مثا ا ة إليتاء ة جثا  141   عام   ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ
 حعليل  ،(15/117  اةي  حيفثري )   ظر كاح    كل من   ض ية مثاح ة إلطعام ة جشي

  ي(1/545(، أسىن  ملطاحش )8/414(  جملمن  )12/1٠٩شرح  حنجيل )
 يف ).( اب كلي ( 2)
 يف ).( أ  ل ةأ سني ( 3)
 ساقطة من ).(ي ( 4)
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دي ، ة يفاه  ملاةردي عل ةج. آتر، (1)ةيتصديق ابحنِ صف،  حنِ صف  قال  أيكل ةيُوفي
 منف  من قال  أيكل ؛ ة تتلقن  يف  حتعثري عن  جلديد، (2)ةيتصديق ابحنِ صف،  حنِ صف
ةمن ، ةيتصديق ابح ُّل ، ةيُفدي  ح ُّل ، ل ةقيل  أيكل  ح ُّ ، ةيتصديق ابح ُّل  ،  ح ُّل 

قال  حري  عع  ةُيشث. أاي ال ييفنا يف ، (3)لؤالء من قال  حن تصديق ابح ُّل   كاا أ  ل
أة ،  كر ما لن    شُّ ؛ ةأاي من  قتصر عل   حتيصُدق ابح ُّل  ،   قيقة  تتالل

 ةردي جعل يف رة ية  حقدن  نديية من  يلحيفني  ملا، (4)تنسيع  اعل  نديية من  حصيدقة
قال  حشيي   سن  حصيالح  ةجعل سع ف  عل  لا   حقنل  الدِ تار سداًل من ، (5)  كل
من  ح ي ا   (7)ةةجدل يف منصنصال  حشيا عع أ ي. قال  كليما كاا/ي (6) نديية

َ شي أاي ال أيكل ةال حيثا قالي ةأُ ، ةتصديق، ة ديتر، ةألد ، أكل من.؛ ة ند   تطنُّعاً 
، ةيدتِ ر  ح ُّل ،   أ ي. أيكل  ح ُّل ةةقع يف  حنجيلي (8)ةيتصديَق س ل ق ، ةيفدَي ثل اً ، ثل اً 

ةقيل سل ةجد رة ية  ح  يف تعليا ، (1٠)ةقيل  ق ي.   قرد س.، (٩)ةيتصديق ابح ُّل 
 ي(11) حقاضع

                                                           

 (ي 15/118حيفثري )  اةي    ظر   (1)
 (ي 15/116  ظر    اةي  حيفثري )( 2)
(،  حثياا 18/1٩8(، هناية  ملطلش )81(،  حتنثية )ا  15/117  ظر    اةي  حيفثري )( 3)

 (ي 12/11٠(،  حعليل شرح  حنجيل )533(، كقاية   تيار )ا  8/413(،  جملمن  )4/455)
 (ي 12/11٠  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 4)
 ي (15/116  اةي  حيفثري ) ظر   ( 5)
 ي (4/217شرح مشيفل  حنسيط )  ظر  ( 6)
 /ف( من  س ة ).(ي 28٠)( 7)
 (2/23٩  م )  ظر  ( 8)
 (ي 2/213  ظر   حنجيل )( ٩)
(  ال ييفاد ينجد يف كتاف متقدم، ةال 12/112ال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( ق1٠)

 ط تصريح س.ي متهتر، ةحيا يف  حنفاية ةال يف  حنسي
 (ي 8/418لن  حقاضع أسن  امدي   ظر   جملمن  )( ة 11)
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  أَِ ا ، ةقد كاا  دِ تار  نم   ضا ع  نق  ح يالث يف أةل  إلسالم منفي ًا عن.

ا هنيتيف  من أجل ))ةقال    ي.  حنييب  ة حدي  ة   اعة ةرِدة  من ، (1)(( حدي  ةقمن 
، (4)عل   حصي يح (3)ةكاا هنع  رنق ال تنلي.،  نفال  عن  الدِ تار حتن سيف ، (2) حثادية

قال  حري  عع  ةحن ، (5)أة خمصنصًا ستل    احة؟، ة تتلقن  يف أ ي. كاا عاميًا   ُ س 
                                                           

أترج.  حث اري، يف ص ي .، كتاف    ضا ع، ابف  ما يؤكل من  نم   ضا ع ةما ( 1)
(، ةمسل  يف ص ي .، كتاف    ضا ع، ابف  ما 557٠( سرق   )7/1٠3يتلةد منفا، )

(  عن عثد هللا سن 1٩71سرق   )(، 3/1561كاا من  حنفع عن أكل  نم   ضا ع، )
عن أكل  نم  ح  ا  سعد ثالث(، قال عثد هللا سن أ  ة قد، قال  )هن  رسنل هللا 

سيفر   اكرل  ح  حعمرة،  قاحي  صدق، مسعي عائشة، تقنل  دل ألل أسيال من ألل 
ن   ا   ) دترة  ثالاث،   تصدق،  قال رسنل هللا  حثادية   رة   ض   زمن رسنل هللا 

سقع(،  لما كاا سعد  ح ، قاحن     رسنل هللا، قا  حنال يت اةا   سقية من ض ا ل ، 
  )ةما   ا؟ ( قاحن   هنيي أا تؤكل  نم  ح  ا  ةجيملنا منفا  حندا،  قال رسنل هللا 

 سعد ثالث،  قال  )قمنا هنيتيف  من أجل  حد  ة  حيت د ي،  يفلن  ة دترة  ةتصدقن (ي 
 ي (٩/1٠5(، حساا  حعرف )2/124ر   حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )  ظ( 2)
  لن  حنفع  حاي أشعر أبا ترك. تري من  عل. ةقا مل ييفن علي. عقافي   ظر  هنع تنلي.( 3)

 (ي 1/1٠4(،  فصنل حلر زي )54 ملستصق  )ا  
 حنا   (، ة حدمريي يف3/224( ةيف رةضة  حطاحث  )8/418  ) سث.  حننةي يف  جملمن  (4)

(  لن 12/111( قي  جلمفنر، ةقال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )٩/51٩ حنلا  )
(، ة حر  عع يف 8/418 ملشفنري ة حنج.  ح اين  أا  حنفع حلتنلي.، ة سث.  حننةي يف  جملمن  )

  حطربيي  (  قي أ  علع12/111 حعليل شرح  حنجيل )
 تتلف أص اسنا يف معىن لا   حنفع ة إلاب ة   (15/116  اةي  حيفثري )قال  ملاةردي يف ( 5)

، عل  ةجف   أ د ا  أ . هنع  رن عل   حعمنم يف  ملدينة  حيت دل  حثادية قحيفا ةيف مريلا
ا ي ةك،  رم س.  دتار  نم   ضا ع سعد ثالث يف  يع  حثالد، ةعل   يع  ملسلم 

  ةردل  إلاب ة سعدلا  س ا حلت رن،  عمل ،  حد  ة سثثا حلت رن ةمل تيفن علة حلت رن
 يع  حص اسة ابحنس  قال علع سن أ  طاحش علي.  حسالم،  إ . سقع عل   يف   حت رن يف 
 ملنع من  دتارلا سعد ثالث ةمل حييف  ابحنس ،   . مل يسمع.ي ة حنج.  ح اين  أ . هنع  رن 
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ي (1)أظفر ا  ال؛  ي. ةجفاا، حتي رن؟لل حُييف  اب؛  دث م ل  ح  يف زما نا ةسالدان

؛ ال جينز ح. قتال .، قال  إلمام ة ح ل يل  ةما جينز ح. أكل.، (2)قال  حنينةي  ةلن  حصين ف
 اني ال َُّن ِز سيَع. ةال أاي مُيَلِ يف. حألمنياء حيتصري ن   ي. ابحثيع ةمريه
ا جاز ح. ةن  ، (3) ةقمني

ةما أطلق. مريل  من جن ز ، ل  سن  حصيالح  ة ي.  ظرقا،   كل عل  ةج.  إلاب ة
نة  من  حتيصرل،  إللد ء قي   منياء ال  إلطعام ، ظالره  نثة  ملقييدة حلمل   حوُمَميفِ 
 ي(4)ةقد  صل  حشيا عع  إلطعام من  ندية،  إ ي. ال يسمي  لديية، عل  ةج.  إلاب ة

 فرع:
؛ سل ال سد من  حتيصدُّق سشعء، . حيا ح.  ح عل   حصي يح أ ي ، حن أكل  حيفلي 

؛ (5)  أ ي. ي رم ما ينطلا علي.  الس أصحها -أة قنالا ةةج.ٌ  -ثالثة أوجه   قيما ي رم. 
  ي رم  حقدر  حاي كاا ُيست ش ح. أاي والثاين، ةلن  حقدر  حاي كاا ييفقي.  حتيصدُّق س.

ة ح ُّل اا عل  قنلق ،  ُّل  عل   جلديدة ح، ةلن  حنِ صف عل   حقدن؛ ال ينق،  ندي عن.
ةس  ، قال  حثند ياع   عل  لا  يت ريي س  أاي يتصديق ابح ل  ةيُفدي  ح ل ، (6)آتر

ةلا ا مثنياا عل   خلالل  يما ق   د ع أ ٌد ي (7)أاي يتصديق ابح ل   ةيرتَا  ندييةَ 
لا  ةمل يَرتض  إلمام ، أة  ح ل ؟، لِسفام  حليكاة قي  ثن  لل ي رم حل اح  أقل ما يتمني 

                                                           

حنلةل  حد  ة عليف ، ةكا ي  حد  ة ؛ ا ملع   ادث  تت، ابملدينة ةمن  يفا دةا مريل تا
قتثار  عن  - -   رتقع  حت رن ابرتقا  منجث.، ةكا ي قاب ة  حرسنل ، علة حت رن

  حسثش ةمل تيفن  س اي 
 (، حيفن. عرب ابحظالري 12/111  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 (ي 8/418 ظر   جملمن  )(  2)
 (ي 7/151  ظر   حنسيط )( 3)
 (ي 2/23٩(،   م )4/22٠  ظر  شرح مشيفل  حنسيط )( 4)
(  لن  ملالش، ةقال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل 8/416قال  حننةي يف  جملمن  )( 5)

 (ي 15/118(،   اةي  حيفثري )7/151(  لن   صح، ة  ظر   حنسيط يف  ملالش )12/1٠٩)
 ي(8/416 جملمن  )(12/1٠٩)  حعليل شرح  حنجيل ،(15/118اةي  حيفثري )     ظر ( 6)
 (ي 8/٩4 قل. عن.  سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )( 7)
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ن سع ق (2)ةقال  فاملع، (1) حتي ريج    ا مهتن  ا من  حقنح   يما ق   اب   حعدل  حريلي

أة حُيطُّ عن.  حقدر  ،لل ي من  يع قيمت.؛ ةتعاير  حريد، س.  حنايل (3) نق ما يُت اسن
  أصحها؛ ثالثة أوجه قع كيقية صرل ما ي رم. ؛ ةعل  لاين، (4) حاي يُت اسن س. عادة؟

/ف[ يشرتي س. ِشقيصاً ةي  ِ ع 116 ]واثنيها، أ ي. ييفقع أاي يشرتي س.  ماً ةيتصديق س.
عل  لاه ة ي (6)/(5)ةقال  حعمر ين  لن   صح  ملنصنا،   يتصديق س. در ل واثلثها، س.

م  حتيشريا، جينز أتتري  حايسح؛   ةج. ةحيا ح. أاي أيتا ، ةتقرقة  حلي   ة حدر ل  عن أ ي
،   أ ي. َي من  حيفلي أبك ر   مرين من قيمتفا ةم لفا(7)والوجه الثالثي حنقس. من  ح  شيئاً 

 ،(8)أ ي. جيلئ أص فما ،  لن أتيره عن.  نجفاا، ياسح  حثدل يف ةقي  حتي  ية؛ ةعل  لا 

                                                           

 (ي 18/1٩٩  ظر  هناية  ملطلش يف در ية  ملالش )( 1)
ر . هللا تعاي،  ه(415) ةتنيف سنة  ه(،368) لن أ د سن  مد أسن   سن  فاملع، ةحد سنة( 2)

( طثقال  حشا عية 1/74مؤحقات.   جملمن ، ة ملقنع، ة حلثاف، ة  ةسطي   ظر  ة يال   عياا ) من
 (ي 36٩(، طثقال  حشا عي  )ا  3/267 حيفرب  حلسثيفع )

عد  س. ( لن  حنق،  حظالر  حاي ي7/43  من  ح نب  قال  إلمام يف هناية  ملطلش  )يت اسن( 3)
 اط ًا من مثن  مل ل، ةم ل  حننةي ملا يت اسن  حنال  ي. ةما ال يت اسن  حنال  ي. يف  جملمن  

(   قال  )ةقا  شرت  سل دة يت اسن  حنال   لفا أبا  ستا  ما يساة  عشرة أب د 14/13٩)
مييفن  عشرة صح  حشر ء ةحلم  ملنكل،  ا ما يت اسن  حنال   ل. يعد مثن  مل ل، ة  . ال

 ال رت ز من.  ُعقع عن.، ةقا  شرت  سل دة ال تت اسن  حنال   لفا أبا  ستا  ما يساة  عشرة 
 ثىن عشر؛  إا كاا سع  مال  ملنكل سطل  حشر ء، ةقا اب  سنقصاا ال يت اسن  حنال   ل. 

 أبا اب  ما يساة  عشرة س ما ية مل يصح  حثيع(ي 
 ي (8/٩5كقاية  حنثي. )  ظر   ( 4)
 (،   صح  ملشفنر  أ . ييفقع أا يشرتي س.  ما ةيتصدق س.ي 8/417قال يف  جملمن  )( 5)
 /أ( من  س ة ).(ي 281)( 6)
 ( لن  حنج.  ح اح   يما ي رم. ق   أكل  يع   ض يةي 7)
(ي ة  ظر    اةي  حيفثري 3/223(، ةرةضة  حطاحث  )8/417 جملمن  ) جلم س.  حننةي يف( 8)

 (ي 12/1٠٩ليل شرح  حنجيل )(  حع15/118)
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 (1)ةلا   حنج. ةما تقر  )عن.(  حننةي قال ، كاملناةرة؛  من  حثدل ةجفاا ةيف جن ز أكل.
 ي(2)شاٌ  ةضعيفٌ 

  فرع
لل يُ اف ؛ من أكل سعض  ُ ض ية ةتصديق سثع فا   أاي (3)ةعن  سن  ملرزابا 

 كاحنجف  يف من  ن  صنم؛   ي. ةجفاا، أة عل  ما يتصديق س.  قط؟، عل   يعفا
قال  حري  عع  ةينث ع ، (5()4)أة من ةقي  حنِ يية  قط، يُ اف من أةيل  حنيفار،  حتيطن  ض نةً 

قال  حنينةي  ةلن ، (6) حتيصدق ابحثعض ةثن ف، أاي يُقال  ح. ثن ف  حتي  ية ابجلميع
ةممن صريح س.  حشي  قسر لي   حوَمريةرةزي،  حصين ف

 ي(7)
 فصل:

  (8)كدم  حِقر ا ة حتيمتُّع ةدماء  جلرب انل؛  أما  ندي  حن جش  ستد ًء من مري  حتل م 
، م اث ياً ةال جيش قر قة  حدي ،  لن أكل منفا شيئًا مرم.،  ال جينز   كل من.، يف   ج

                                                           

 ساقطة من )ة(ي ( 1)
 (ي 3/223(، رةضة  حطاحث  )8/416  ظر   جملمن  )( 2)
ي ه(366) علع سن أ د سن  ملرزابا أسن   سن  حث د دي، ةلن صا ش ةج.، تنيف سنة لن( 3)

(، طثقال  حشا عية 287(، طثقال  حشا عي  )ا  12/286  ظر  سري أعالم  حنثالء )
 (ي 1/143ن قاض  شفثة )الس

 (ي 8/41٩(، ة حننةي يف  جملمن  )12/115 حعليل شرح  حنجيل )  قل. عن.  حر  عع يف (4)
(  ملتطن  ابحصيام ق    ن  قثل  حلة ل أة سعده،  فل لن صائ  من أةل  حنفار  ىت ينال ثن ف (5

رةضة  حطاحث    يع.، أم من ةقي  حنية؟  ي. ةجفاا؛ أ . صائ  من أةل  حنفار، قال يف
(، 12/365(  لن   صح عند   ك رين، ةأظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )2/352)

 ة حنج.  ح اين  لن صائ  من ةقي  حنيةي 
 (، 12/115  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 6)
 (ي 3/227(، رةضة  حطاحث  )8/41٩  ظر   جملمن  ) (7)
  لع  حدماء  حن جثة سسثش ترا ة جش من ة جثال   ج، أة  عل  ظنر من دماء  جلرب انل( 8)

 (ي 3/35٩(، هناية  فتا  )2/272(، م    فتا  )3/547 ظنر ت.ي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )
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كما ؛  (1)  أ ي. ي رم قيمة  حلي  -ةلن  ص. يف  حقدن - أظهرها؛ أوجه ثالثةة يما ي رم. 
  أاي علي. أاي يشرتَي ِشقصًا من واثلثها،   يللم. م ل  ح   حلي  واثنيها، حن أَتلق. مريُه
 يةيشارا س. يف  حايسح،  ين اق م ل.

أة ،  إاي عيين. عما يف  ميت. من دم حثالق ؛ حنيارأما  مللتلم من  ند   ة ح ي ا  اب 
كما حن  سح شاة هباه  حنِ يية من مري ؛  مل جيل ح.   كل من.؛ ةحننلا، أة  لياق ، َتطيُّشق 
ر جماز ة أظهرمها:؛ فطريقان؛ ةقا  حتلم  ندي ة ُ ض ية ابحنيار،  ارق  ؛  (2)أ ي. قاي  َار  اي

قال ، مل جيل ح.   كل من. أي اً ؛ أة قدةم  ح ائش،  ملريضكما حن عليا  حتل مفا سشقاء 
مة (3) حري  عع  ق ية   ، قطالقف   أ ي. ال  رق س  أاي ييفنا  مللتَلم معييناً أة مرساًل يف  حاِ 

 ي(4)ياسح عن.
ق ي.  (5)ةقلنا ابملالش، أباي قال    علعي أاي أض ِ َع أة أُلديَ ؛ ةقاي أطلا  الحتل م 
أة ،  إاي كاا  مللتَلم معَينًا أباي قال    علعي أاي ُأض ِ ع هباه؛ ع ةيللم.  حن اء ابمللتَلمي   ِ 

 ،(6)  جينزأحدها؛ ةقيل  قنالا ةةج.، ثالثة أوجه قع جن ز أكل. منفا ؛ ألدي لاه
ر يُونَوليل عل  جائل  حشير ، (7)  الوأصحها ؛ ةسناه سع ف  عل   خلالل يف أاي  حنياي

                                                           

 (  لن   ظفري 12/1٠6قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1)
لن أا يلتلم قرسة يف مقاسلة  دةث  عمة أة   د ا  سليةي   ظر   حعليل شرح   از ة ار  جمل( 2)

(، م   15/464(،   اةي  حيفثري )8/45٩(،  جملمن  شرح  ملفاف )12/356 حنجيل )
 (ي 6/233 فتا  قي معر ة معاين أحقاظ  ملنفا  )

    يف  ابحشعء ال عل  ةج.  حصر  ةي   ظر  معا  يف مصطل ال  ق.  حشا عية  حق ية (3)
 (ي 62)ا  

 (ي 12/1٠6  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 4)
  ي(8/417  ظر   جملمن  )( 5)
  ظر   جملمن  يف كال  حنس ت   ال جينز، ةحعل سثا قل  من  حناس ، ة حص يح لن  مل ثيي ( 6)

 (ي 4/458(،  حثياا )12/1٠6(،  حعليل شرح  حنجيل )3/221(، رةضة  حطاحث  )8/417)
(    صح  أ . ال جينز 3/221(، ةيف رةضة  حطاحث  )8/417قال  حننةي يف  جملمن  )( 7)

(    صح عندي أ . جينز أكل.ي ة  ظر  15/11٩أكل.، ةقال  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )
 (ي 4/458(  حثياا )12/1٠6يل شرح  حنجيل ) حعل 
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  أ ي. قاي كاا  ملناةر (2) ري  عن  خلوالثالث، (1) ال جينز؟؛ أة عل  ة جث.، ز يان 

 ي(3)ةقاي كاا لد ً  ال، ُأض يًة جاز
ةقا  حتلم ، ةمن لا   حقس  ما ق   قال  جعلُي لاه ُأض يًة من مري تقدُّم  حتل م 

،  ان ز أكل. منفا ترتيش عل  جن زه من  ملعيينة  ستد ء؛  حاِ مية   ع ي ة  دًة عما علي.  (4)يف/
 (5)أاي يف(والطريق الثاين: )، أة ةجفاا، اةقاي جنيزانه َ ي  فنا قنال، قاي مل ََُّن ِزه َ ي  فنا أَةيي

ةقلنا ؛ (6)ة ار  حلياا ،  جملاز ة من مري  رق س   مللتلم سنار، جن ز   كل من  ملناةر ةجفاا
، (8)ةص  .  حنينةي، (7)ة ملالش عند  فاملع   ملنع، ة مللتلم  ملع ي ة ملرَسل، يللم.  حن اء

قال  حري  عع  ،   لن  ملالش(11)ةقال صا ش  حعدة، (1٠)ة إلمام (٩)ة جلن ز  تتيار  حققيال
 إاي قلنا ابملنع ، (14)ةقحي.  لش  ملاةردي، (13)يف  ملع ي  جلن ز (12)يشث. أاي يتنسط ) ريجع(ة 

                                                           

 (، 12/1٠6  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 1)
ةقيل مري  ح ي   ظر   ه(455) لن  مد سن أ د أسن عثد هللا  خل ري  ملرةزي، تنيف سنة( 2)

 (ي 435(، طثقال  حشا عي  )ا  13/367(، سري أعالم  حنثالء )2/53 حن يف ابحن يال )
 (ي 8/1٠8 سن  حر عة يف كقاية  حنثي. ) قل. عن. ( 3)
 /ف( من  س ة ).(ي 281)( 4)
 يف ).( يف أايي ( 5)
أسىن  ملطاحش  ي   ظر لن أا مينع  قس. من شعء أة حي فا علي. ستعليا  حتل م قرسة  ار  حلياا    (6)

 (ي 4/423(، سد ية  فتا  )1٠/٩6 حنا   حنلا  )(، 6/232م    فتا  ) ،(1/575)
 ي (8/418(   ظر   جملمن  )7)
   ظر   ملصدر  حساساي ( 8)
 (ي 8/418  ظر   جملمن  ) (٩)
 (ي 18/2٠1 ظر  هناية  ملطلش يف )(  1٠)
لن أسن علع  حطربي ةتقدم تر ت.، ةكتاس.  حعدة  شرح عل  قاب ة  حقنر يني   ظر  طثقال ( 11)

)ا  (،  حعقد  ملالش يف طثقال  لة  ملالش 4/34٩عية  حيفرب  حلسثيفع ) حشا 
ة حر  عع  (،8/418(، ةمل أع ر علي. ةال عل  مريه من كتث.، ة قل. عن.  حننةي يف  جملمن  )1٠8

 (ي 12/1٠7يف  حعليل )
 يف ).(  ريجحي ( 12)
 (ي 12/1٠7  ظر   حعليل شرح  حنجيل ) (13)
 (ي 15/11٩)  ظر    اةي  حيفثري ( 14)
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؛ ةقاي جنيزانه، (1) قيما ي رم.   ةج.  ح الثة  ملتقدِ مة يف   كل من دماء  جلرب انل؛  هكل

قال  حري  عع  ، (3)قاح.  حث ني، (2) قع  حقدر  حاي أيكل.  حقنالا  ملتقدِ ماا يف ُأض ية  حتيطن 
ةال يثعد أاي يقال  ال يُست ش ، ةح  أاي تقنل   ح   خلالل يف  حقدر  ملست ش أكل.

 ي(4) خلرة  من  خلالل؛ ةأقل ما يف ترك.،   كل
، ة ا  ملتطني  هبما؛ ةأما ِجلد  ُ ض ية ة ندي  حاين جينز حرهبما   كل منفما

سن ء ابع. ، س.  جلمفنر  أ ي. ال جينز سيعفا  حاي قطع؛ ة ملناةر عل   حقنل ابملنصنا
أة ، حيفني يتصديق هبا، ةال جعلفا أجرًة حلالي ر، (6)يف  حثيي أة مريه (5)سشعء ينتقع )س.(

ة ي. ، يؤجرلا ةال، (7)ة علق ة رةق ، ةتف ق ، ةدحنق ، كِسقاء؛  يت ا منفا ما ينتقع سعين.
ة ي. قنٌل  أ ي. يثا  ةُيصرل مثُن. ، ./أ[ أاي ينقرد ابال تقا  س117ةج.  أ . حيا ح.]
 حتيصدُّق من. عما  (٩)قال صا ش  حتيقريش  ة حظالر أ ي. )ييفقع(، (8)مصَرل  ح ي ا 

ة سع.  إلمام ، (1٠)ةأشار قي   تمالق  ي.، حنجنف  حتيصدُّق من  ح  ية؛ علي.
 إاي منعناه ، (11)ةيظفر أاي يَوثيَ  عل   حنجف  يف جن ز   قر ده )س.(، ة ست سن.

ة ملا  ي. من  إلعِتيان عن جلءق ؛ صحي  ح  حاح ؛ مل احقت.  حلي   يف  الس  ة ملنقعة
  ي. جلء من ؛ ةقاي أجلانه  ي تمل أاي ييفتقع س.، من  ُ ض ية جبلء آتر منفا

                                                           

 ي(145 ر  )ا(   ظ1)
 ي(13٩   ظر  )ا( 2)
 (ي 8/44  ظر   حتفايش )( 3)
 (ي 12/1٠7  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 4)
 ساقطة من ).(ي ( 5)
 (  لن  ملالشي 8/42٠حننةي يف  جملمن  )( قال  6)
(، جممل 341ملالساي   ظر  معا  ح ة  حققفاء )ا    جلد   ين انل يدسغ ةيت ا من.   رة( 7)

 (ي 71٩ حل ة السن  ارل )ا  
 ( عن صا ش  حتقريش، ةقال  لن مريشي 12/113 قل.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 8)
 يف )ة( ال ييفقع، ةحعل  مل ثي لن  حص يح القت ائ.  حسياقي ( ٩)
 (ي 12/113 قل.  حر  عع عن. يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1٠)
 ساقطة من )ة(ي ( 11)
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چ ہچ  حقنح. تعاي؛ ةجينز أاي ال ييفتقع س.، كاحلي  ؛   ُ ض ية جينز  ال قر د س.

(1) 
قال  حري  عع  ةحييفن  حقرا  ، ةيظفر أاي خيري  علي. جن ز  حثيع، لد ال يُطع  ماحثاً ة جل

 ي(2)كاجللد
أة كا ي ، ةال جُيلُّ صنُل  ح ي يية قاي كاا ةقي  حايسح قريثًا ةمل ي ري قسقاؤه

ةقال ، صُدق س.ة َ ةيي  حتي ، ةقال  ُيالُّ ةيُنتَقع س.، سريدق  أة يف قسقائ. حد ع َ ر ق  (3)) ملصل ة(
  ق   َجلي صنل  ندي يستص ث. مع  قس. (5)ةقال  ملتنيل، (4) حقاضع   يفم.  يف  ةحدلا

 حيت  (8)ةيُست شُّ أاي يتصديق )جبلدلا(ي (7)كاحنحد؛  س. عل  مساك    رم (6)ةيتصديق/
 ي ياش  حتيصدق جبلده كاحلي  ؛ ا ةحد ما منعنا   كل من.ةأم، قليدلا

 فروع:
؛  إاي كاا متطنيعًا هبا،   ةل  ةحد  ُ ض ية ة ندي  ملعيين   سٌع  م. يف   يف  

 إاي  ؛ ةقاي كا تا مناةرت ي من سيعق ةمريه كا م؛ يتصريل  ي.  ا شاء؛  احنحد ملٌ  ح.
سن ء  دث قثل ،  حبفا معفاَ ؛ ي لاه ُأض ية أة لد ً أبا قال  جعل، كا تا ابجلعل
  ي. تعليا هبا  ٌا ؛ ةال خُيَري  عل   خلالل يف أاي  ملل  ز ل ابجلعل أم ال،  حنيار أة سعده

أة ، أباي قال    علعي أاي ُأض ِ َع هباه؛ ةقاي كاا سصي ة  الحتل م، كهم  حنحد؛  الزم
                                                           

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿ةكامل  آلية  ( 1)

 ي 28  ج   ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 (ي 12/113  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)
 ساقطة من )ة(ي ( 3)
 (ي 8/1٠7  ظر  كقاية  حنثي. )( 4)
سنيساسنر،  ه(427)يل ، ةق ه(426) لن عثد  حر ن سن مهمنا أسن سعد  ملتنيل، ةحد سنة( 5)

سث د د، من مؤحقات.  تتمة  إلاب ة، ةح. خمتصر يف  حقر ئضي   ظر   ه(478) ةتنيف سنة
(، طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع 18/133(،  حن يف ابحن يال )3/134ة يال   عياا )

 (ي 463(، طثقال  حشا عي  )ا  5/1٠7)
 /أ( من  س ة ).(ي 282)( 6)
  (ي12/113 عع يف  حعليل شرح  حنجيل ) قل. عن.  حر ( 7)
 يف )ة( جبالناي ( 8)
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يف )  قاي  ي.  حنجف   آلتي والثاين، طع اب ي. يتثعفا   حقأصحهما؛ فطريقان، ألديفا

مية  قي. )، ةحد  ملعيينة عن  مللتَلم يف  حاِ مية  ثالثة أوجهةأما ةحد  ملعيينة عن  مللتَلم يف  حاِ 
ال يتثعفا سل لن   والثاين، أا  يف  ةحدلا  يفمفا كنحد  ملعينة ابحنار  ستد ء  الصحيح

ا مل   حققر ء حيا  ستقر يف لاه  إهنا حن ماسي عادل قي مل   مل  ع ة ملفدي  
 إا ماتي مل يثا  يف   ندي ةال   أ ي. يتثعفا ما د مي  ييًة )الثالث (1)(مليف.

 ىت تثلغ ، أة مريلا، ُ ل عل  أم.؛ ق   مل يُِطا ةحد  ندي  ملشعَ ، (2)(  ض ية  ي.
  فما قع تقرقة  مَ ؛  ُأض ية  حتيطنُّ ةحن ُ حبي   م ة حنحد يف،  يُن ر معفا؛   رم

  أ ي. ال سُدي من أحدها؛ تقريعًا عل   حصي يح يف ةجنف  حتيصدُّق ابحثعض، ثالثة أوجه
أاي حيفل ة  دق  يف  ُأض يةق  واثنيها:، (3)ةص ي .  ح ل يل،  حتيصدق جبلء من      م

ة  دق سشعءق ؛ مستقل ةق    أ ي. واثلثهاي (5)ة حنينةي  (4)حرُّة ينةص   .  ،  يتصديق من كل  ِ
ة  ةل ة ح اح  مثنيياا عل  جن ز أكل  يع ، ييفقع  حتيصدُّق جبلء ة  دق من أ د ا

،  قال  حري  عع  حَيتمل أاي َيطيرد  ي.  خلالل،  هما ق    حبفا  نجد يف سطنفا جنيناً ي  حنحد
نةي   مل تار أ ي. يَونيث  عل   حقنح  يف أاي  ح يمن قال  حني ، (6)ةمييفن أاي يَقطع أب ي. سع فا
قال  احظالر طرد ،  فن سعض كثدلا؛ قاي قلنا ال، أم ال؟، لل ح.  يف  ة ظ من  ح من

 ي(7)أ ي. جينز أكل  يع.؛ ة  صح عل   جلملة، ةحيتمل  حقطَع أب ي. سعض،  خلالل
ال جينز  لش ؛ در كقاية  حنحد  ق   كاا حنب  ُ ض ية ة ندي  ملناةرين قالثاين

                                                           

(،  حعليل شرح 8/366ما س   حقنس  سيان يف كال  حنس ت ، ةةضعت. من كتاف   جملمن  )( 1)
 (ي 12/113)

(،  حعليل شرح 8/366ما س   حقنس  سيان يف كال  حنس ت ، ةةضعت. من كتاف   جملمن  )( 2)
 (ي 12/113)

 ي (7/151 حنسيط )ر    ظ( 3)
 (ي 4/2٠4  ظر  حبر  ملالش )( 4)
 (ي 8/366  ظر   جملمن  )( 5)
 (ي 12/114  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 6)
 ي (8/366 جملمن  )  ظر   (7)
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ةقاي  ق، عن كقايت. ، (1)حلم. ) ح ماا(؛  إاي  لش  نق،  حنحد سسثث.، شعءق من.

قال  حشا عع ي  لش  حقاضل؛ ةقاي   ل عن ري  حنحد، حلم. تيفملتفا من مريه
سل يرش  ملاء ، ةقيل  ال يشرس.، ةجيش  حتيصدُّق س.، ةقيل  ال، (2)ة جلمفنر  ةح. شرس.

 يشرف من. ، ةقال  ملاةردي    ةي أاي ُيسل  س. َمسَل   حلي  ،  ح ر  حينقطععل  
ةقال  ملتنيل  ينث  شرس. عل  أكل ، (3)ةقاي كرلناه،  إاي شرس. كل. جاز، ةَيسقع مريه

أة جُيقِ ق. ، ةينقل حنب  ندي قي ميفة قاي تيسير، مل َّن ِزه مل يشرف  حلينب (4) إاي /،  حلي  
؛ ةقاي جنيزان أكل.، تصديق س. يف منضع   لش عل   حققر ء؛  إاي تعار، . جا  اً ةينقل

قاحن   ةجينز ، قال  حشا عع ة جلمفنر   إاي تصديق س. كاا أ  ل، (5)جاز شرف  حلينب
 ي(6)ةال جينز سيع. قطعاً ، أاي َيسقي. مريه س ري عننق 

 يةحن مال  حنحد   يف  حثن.  يف   حل ئد عل   اجت. 
ثفما س ري أجرةق    إاي دتلفما  قٌ، ، من مري قج الق ، ةجينز أاي يركثفما ةيُركِ 
، (8)ضمنفا دةا  ملعري (7)ةقاي تلقي يف يد  ملستعري، ةقاي تلقي من. ضمنفا، ضمن.

ضمنفا لن ؛  إاي أجيرلا ةسليمفا ةتلقي يف يد  ملستهِجر، /ف[  إلجارة117ةحيا ح. ]
، أة   ك ر منفا ةمن  ملسم ي؟، ستهجر  ملنا ع أبجرة  مل لحيفني ي من  مل، دةا  ملستهجر

                                                           

 (ي 3/226ما س   حقنس  طما يف كال  حنس ت ، ةأثثت. من رةضة  حطاحث  )( 1)
(، قال  حننةي يف 8/44(،  حتفايش )12/114حنجيل )(،  حعليل شرح  2/238  ظر    م )( 2)

 (  لن  ملالشي 3/226(، رةضة  حطاحث  )8/367 جملمن  )
 (ي 15/1٠8  ظر    اةي  حيفثري )( 3)
 /أ( من  س ة ).(ي 182) (4)
 (ي 8/332(،  جملمن  )12/114  ظر كالم. يف   حعليل )( 5)
 (1/547أسىن  ملطاحش )، (8/367 جملمن  )(، 15/1٠8(،   اةي  حيفثري )2/247  ظر    م )( 6)

 (ي 4/2٠5ي حبر  ملالش )(8/1٠5كقاية  حنثي. ) (6/136م    فتا  )
(، منسنعة 3/24٠  لن  ملنتقع ابحع   ملعارةي ي   ظر   حقق. عل   ملا لش   رسعة ) ملستعري( 7)

 (ي 5/183(،  ملنسنعة  حققفية  حيفنيتية )3/553 حقق.  إلسالمع )
 ي   ظر  ملر جع  حساسقةي   لن  حاي يثح ح ريه  ال تقا  ابحع   ملعارة ملعري (8)
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، ةلل يسل  س. َمسَل   ُ ض ية أة ُيصَرل قي  حققر ء؟، (1)أظفر ا أةنما،  ي. ةجفاا
 يأ ي. ال جينز قالي ق    ضطري قحي.، ةيف  حرُّكنف ةج.ي (2) ي. ةجفاا

ةقال  ،  إلمام قي تاللق  ي.ةأشار ، ةأما حنب   ض ية  ملتطني  هبا  ل. شرس. 
 ي(3) يفم. كل م.

 ي.  والثاين:، أ ي.  يف   م.أحدمها: ؛ ةيف حنب  ندي  ملتطن  س. طريقاا 
 يةجفاا

  ةجد هبا عيثاً ،   حن  شرت  شاة أة حننلا ة ار أاي ي  ِ َع هبا أة يفديَفاالثالث
أة ، ما حن  شرت  عثد ً  هعتق.ك؛  ةحيفني يرجع اب رش عل   حثائع، مل ييفن ح. ردلا؛ قدمياً 

؛  عل  لا ،   أ ي. ُيصَرل قي جفة  ُ ض يةأصحهما؛ وجهانةيف مصَر . ، شيئاً  نقق.
رق حلم. مة  يما ، قاي أميفن شر ء ُأض يةق أة  اي ةقال  قع ما يقعل س.   ةج.  خلمسة  ملتقدِ 

، ةص ي .  ح ل يل، ا ر  أ ي. ييفنا حلني والثاين، ق   أتلق. ة  يل عن قيمة م ل. شعءٌ 
 ي(4)ة سث. لن ة إلمام قي  ملر ةزة

 قال أاي جيعل. رسناًل قي سيِ ده،   ال جينز صرل شعءق من  ُ ض ية قي عثدق الر ابع
 ي(5)ة  صحُّ جن ز  حصيرل منفا قي  حوُميفاَتش، لدية

                                                           

  (15/1٠4(  لن   صح، ةقال  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )8/365قال  حننةي ل  جملمن  )( 1)
(  لن   ظفر، ة حنج.  ح اين  أ . ي من أك ر 12/٩2 حعليل شرح  حنجيل ) ة حر  عع يف

   مرين من أجرة  مل ل أة  ملسم ي 
 حنج.   ةل  يصرل قي  حققر ء  قط، ة حنج.  ح اين  يصرل مصرل  ح  ا ، ةلن   صح ( 2)

 ي (12/٩2 حعليل )، (15/1٠4  اةي  حيفثري )، (8/365عند  حننةيي   ظر   جملمن  )

 (ي 18/2٠2  ظر  هناية  ملطلش )( 3)
 حنسيط ،  حثالدي( ست قيا  أ د 281،  حثسيط )ا  (18/2٠4هناية  ملطلش )  ظر  ( 4)

 ي (7/151)
 (ي 8/424ص  .  حننةي يف  جملمن  )( 5)
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 قر ء ألل  حاِ مِ ة (2)   تتلف  حعلماء يف )قطعام((1)ةقال  سن  ملنار 

، من  ُ ض ية (3)
قال  حنينةي  ةمل أَر ي (8()7)ة اعة (6)ةكرل. ماح ، (5)ة اعة (4) رتي،  ي. أسن  نيقة
قطعامف  من ُأض ية  حتيطنُّ  دةا أ ي. جينز ؛  ملالش ةمقت  ،  ص اسنا كالمًا  ي.

أ ي. ال يُطع  منفا أ ٌد ؛ عن  حني، ِ  (1٠)قلُي  ةقد  يف  أسن  حقتنح  حعالع، (٩) حن جثة
أاي يقر ِق    ُأض يت.    أ ي. جينز(12)ةعن سعض   ص اف، (11)عل  مري دين  السالم

                                                           

من مؤحقات.   ه(،318) لن أسن سيفر  مد سن قسر لي  سن  ملنار  حنيساسنري، تنيف سنة( 1)
 تتالل  حعلماء، ةكتاف  إل ا ، ةكتاف  ملثسن.ي   ظر  سري أعالم  حنثالء   إلشر ل يف

 (ي 1/25٠(،  حن يف ابحن يال )11/3٠٠)
 ساقطة من ).(ي ( 2)
ل    ملعالدةا من  حيفند ة حنصار  ةمريل  ممن يقي  يف د ر  إلسالم، ةيقرةا  ألل  حامة( 3)

  كقرل  سشر. سال  جللية ة حتل م أ يفام  إلسالم  حد ينيةي   ظر   حتعريقال  حققفية )ا  عل
 (ي 1/315(،  ملعا   حنسيط )138(،  حقامنل  حققفع )ا  3٩

 (ي 3/41٠(،  إلشر ل عل  ما لش  حعلماء )6/٩4  ظر   فيط  حربلاين يف  حقق.  حنعماين ) (4)
 (،3/41٠نر، ة فش  حطربيي   ظر   إلشر ل عل  ما لش  حعلماء )، ةأسن ثيمنف     سن  حثصر ( 5)

 (ي 1/545(، أسىن  ملطاحش)٩/364 قة  فتا  )
(،  حيفايف يف  ق. ألل 3/41(، شرح خمتصر تليل حل رشع )4/376 حتا  ة إلكليل )(   ظر  6)

 (ي 1/424 ملدينة )
 (ي 3/41٠ ل عل  ما لش  حعلماء ) إلشر  منف    حلي  سن سعدي  قل.  سن  ملنار عن. يف( 7)
   ظر   ملرجع  حساساي ( 8)
 ي (8/425 جملمن  )  ظر  ( ٩)
 ه(515)أسعد سن أ   حق ائل  مند أسن  حقتنح  حعالع  مللقش  نت ش  حدين، ةحد سنة  لن( 1٠)

 ، من مؤحقات.  شرح مشيفالل  حنجيل، ة حنسيط، حل ل يل، تتمةه(6٠٠)أبصثفاا، ةتنيف هبا سنة 
(، طثقال  حشا عية 15/475(، سري أعالم  حنثالء )1/2٠8 حتتمةي   ظر  ة يال   عياا )

 (ي 2/25(، طثقال  حشا عية السن قاض  شفثة )8/126 حيفرب  حلسثيفع )
 (ي ٩47  ظر  خمتصر  حثنيطع  قيا أمين  حسالمية )( 11)
 (،1/545رةن  حطاحش )لن منسنف قي  ش  حدين  حطربيي   ظر  أسىن  ملطاحش يف شرح ( 12)

 (ي 4/34٠(،  قة   ثيش )5/17٠ ح رر  حثفية )
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 ي(1) ت ت،ٌّ ابملسلم ؛ قال أاي ييفنا أةجثفا عل   قس.، عل   قر ء ألل  حِ امة

كما حن أتير ،  (2)ةق  ،  هتيرلا عن. عص ؛  خلاما  ق    حتلم  ُ ض ية يف عامق 
 ي(3) حصيالة عن ةقتفا

                                                           

ةتالصة  حقنل  أا  قفاء  ملالش  حشا عع  تتلقن  يف قطعام مري  ملسل       ض ية ( 1)
 ملتطن  هبا عل  قنح    حقنل   ةل  ال جينز  ح ، ةلن  ،  حشا عع يف خمتصر  حثنيطع 

ض ية قر اق  ملسلم  أبكلفا؛  هنا ضيا ة هللا ن   ال (، قاحن    ا  حقصد من   ٩47)
جينز ن  متيف  مريل  من.، ة حقنل  ح اين  جينز قعطاؤل ،  ا  ح  تطن ، ةمري  ملسلم  

(، أسىن  ملطاحش 8/425من ألل  حتطن ، قال  حننةي لن مقت    ملالشي   ظر   جملمن  )
(،  إلقنا  يف  ل أحقاظ أ  ٩/364حعثادي )(،  قة  فتا  ة ن شع  حشرة ين ة 1/545)

(، 5/258(  اشية  جلمل عل  شرح  ملنفج )8/141(، هناية  فتا  )2/5٩3شاا  )
 (ي 6/134( م    فتا  )4/266(،  حتدريش يف  حقق.  حشا عع )3/414 رير  حقتاة  )

ح   حعام،  إ   أترلا عن. عص ؛   . ابحتل م. ق لا ةتعيين.  حعام سعين. أصثح ة جثًا علي. يف  ( 2)
(، 8/3٩1(، ة )8/388مل احقت.  حنقي  ملع ، ةعلي. ق اؤه،   ظر   جملمن  شرح  ملفاف)

 (ي 1/547(، أسىن  ملطاحش )3/228رةضة  حطاحث  )
 /أ( من  س ة ).(ي 283)( 3)
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 (1)كتاب العقيقة

 ي(2)ةلع  ُسنيٌة )مؤكيدة(
 .وح حكمها  ووقتها  العقيقةوالكالم ح نفس 

 إاي ، (4)يدتل ةقتفا هبا، (3)ُتاسح سعد  حنالدة،    احعقيقة شاٌة أة حننلاأما األول
 يقطعاً  (5) حبفا قثل  حنالدة مل تتهدي  حسُّنية )س.(

ةيف دتنل ينم  حنالدة يف ، (6)ة  ةي أاي ُتاسح يف  حينم  حسياسع من ينم  حنالدة 
                                                           

،  حعقيقة( 1) ةلن  حقطع، ةتطلا يف   صل عل   حشعر  حاي ييفنا عل  رأل  ح ة  مشتقة من  حَعاِ 
(،  فرة  حل ة 1/47 ملنحند    ةالدت.، ةمسع ساح ،   . حُيلا ةيقطعي   ظر   ايش  حل ة )

 (ي 2/422(،  ملصثاح  ملنري )214(، خمتار  حص اح )ا  4/4(، مقاييا  حل ة )1/156)
(، م   8/426ن  ملنحند عند  لا شعرهي   ظر   جملمن  )ةشرعا  لع   حاسي ة  حيت تاسح ع       

(، كقاية  حنثي. يف 12/116(،  حعليل شرح  حنجيل )1/547(، أسىن  ملطاحش )6/138 فتا  )
 (ي318(، معا  ح ة  حققفاء )ا  8/12٠شرح  حتنثي. )

قماطة  ة  صل يف مشرةعية  حعقيقة  ما أترج.  حث اري يف ص ي .، كتاف   حعقيقة، ابف 
(، عن سلماا سن عامر  ح يب، قال  5471(، سرق   )7/84     عن  حصيب يف  حعقيقة )

يقنل  )مع  ح الم عقيقة،  هلريقن  عن. دماً، ةأميطن  عن.     ( ةأتر   مسعي رسنل هللا 
(، عن عثد هللا سن سريدة قال  مسعي أ  23٠٠1(، سرق   )38/1٠٩أ د يف مسنده، )

عا عن   سن ة  س (ي ةلع قظفار  حسرةر سنعمة  حنحد،  نل هللا يقنل  )قا رس
ة حشيفر   تعاي عل  لاه  حنعمة، ةقطعام   لل ة جلري ا ة ملساك ، ة شر  حنسشي   ظر  

(، أسىن  ملطاحش 6/138(، م    فتا  )8/426(،  جملمن  )15/12٩  اةي  حيفثري )
 (ي 8/12٠(، كقاية  حنثي. يف شرح  حتنثي. )12/116(،  حعليل شرح  حنجيل )1/547)

 يف )ة( متهكدةي ( 2)
(،  حعليل شرح 1/547(، أسىن  ملطاحش )6/138(، م    فتا  )8/426  ظر   جملمن  )( 3)

 (ي 318(، معا  ح ة  حققفاء )ا  8/12٠(، كقاية  حنثي. )12/116 حنجيل )
 أي ابحنالدةي ( 4)
 ساقطة من ).(ي ( 5)
(،  لية 4/467(،  حثياا )15/12٩(،   اةي  حيفثري )12/117 حعليل شرح  حنجيل )   ظر  (6)

 (ي 1/43٩(،  ملفاف )6/14٠(، م    فتا  )3/22٩(، رةضة  حطاحث  )3/332 حعلماء )
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 ياسح يف  حس ادل  ما سعده،   يدتلأصحهما؛ وجهان  ساف 

،   الوالثاين؛ (1)
ُ سش  حينم  حاي يلع ؛  إاي ُةحد حيالً ، (2)ةلن  ملنصنا، ةياسح يف  حسياسع  ما سعده

ةقال  ملاةردي  ييفنا ، (4)أجلأه؛ ةحن  حبفا سعد  حنالدة ةقثل  حسياسع، (3) حليلة قطعاً 
ةقال ، حيفن  التتيار أاي ال تُؤتير قي  حثلنغ؛  يُقنِ  اةأتتريلا عن  حسياسع ال، (5)تعايالً 

قال  ملاةردي  ة مل تار أاي ال ،   ييفنا ق اًء سعده(6) ملاةردي ة حرة ين ةصا ش  حُعدية
 إاي جتاةزلا  ال يتااةز ،  إاي جتاةزه  ال يتااةز هبا مدة  حريضا ، يتااةز هبا مدة  حنِ قال

 إاي ،  إاي جتاةزلا  ال يتااةز هبا مديَة  حثلنغ، نُّ  حتيمييلةلع  سِ ، هبا مدة    ا ة
  قاي مل ياسح يف  حسياسع  لياسح يف (8) عقال  حثنشن، (7)جتاةزلا سقط  يفمفا عن مريه

  أاي ة ي. ةج.ٌ ، (٩)  ليفا  يف   ساسيع،  إاي  ال  قع   ادي ة حعشرين،  حري سع عشرة
سقط  يفمفا ؛ ةق   أتتيرل عن  حثلنغ،  ال ةقي  التتيار؛  حسيثعة ق   تيفررلي ثالاثً 

ة ست سن  حققيال  حشياشع أاي ، ةلن خميويٌر يف  حعقيقة عن  قس.، يف  ا مري  ملنحند
 ي(1٠)يقعلفا

                                                           

 (  لن   صحي 3/22٩(، ةيف رةضة  حطاحث  )8/431قال  حننةي يف  جملمن  )( 1)
(  لن 8/431(، قال  حننةي يف  جملمن  )٩51أمين  حسالمية )  ظر  خمتصر  حثنيطع  قيا ( 2)

 ملنصنا يف  حثنيطع، ة ملالش أا ينم  حنالد يدتل يف  حعدي   ظر    اةي  حيفثري 
 (ي 4/224(، حبر  ملالش )3/332(،  لية  حعلماء )15/12٩)

 (  ال تالل  ي.ي 8/431قال  حننةي يف  جملمن  )( 3)
 (ي 1/548، أسىن  ملطاحش )(4/467 حثياا )(، 8/431 ظر   جملمن  )  (4)
 (ي 15/12٩  ظر    اةي  حيفثري )( 5)
 ي (8/126) كقاية  حنثي.(،  4/224  ظر   ملصدر  حساسا، حبر  ملالش )( 6)
 (ي 15/12٩  ظر    اةي  حيفثري )( 7)
 ظر  ي  ه(535)قمساعيل سن عثد  حن  د أسن سعيد  حثنشن ع،  حشا عع، تنيف سنة ( لن 8)

(، طثقال  حشا عي  7/48(، طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )٩/٩2 حن يف ابحن يال )
 (ي 5٩٠)ا  

 (ي 8/431 قل. عن.  حننةي يف  جملمن  )( ٩)
 ي (12/117 حعليل شرح  حنجيل ) قل. عن.  حر  عع يف ( 1٠)
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ةال  ،ةأاي تللم. يف   ال حيساره، ةقمنا يَعاُّ عن  ملنحند من تللم.  ققت. يف  جلملة

ةحن كاا  ملنقا ُمعِسرً  عن  حعقيقة ، ضمن؛  إاي  عل، يُعاُّ من مال  ملنحند أسنه ةال مريُه
ةقاي أيسر سعدلا ةسعد مدة ،  سُتِ شي ح. أاي يقعلفا؛ عند  حنالدة  هيسر يف  حسيثعة

 ي(1)ةقاي أيسر سينفما  نجفاا،  فع ساقطة؛  حنِ قال
 :ح حكمها :الثاين

 ال جُيلئ  يفا من  ح يها قال  جلََاعة  ما ، يف  حسِ ن؛ (2)ض يةة يفمفا  يف     
 ي(3)عل   حصي يح  يفما، /أ[ قال  ح ينيية  ما  نقُفا118ةمن  ملعل ة إلسل ة حثقر]،  نقفا

سن ء أر دة   ، جاز؛ أة  شرتا  يفا  اعة، ةحن  سح سَد َة أة سقرة عن سثعة أةالدق  
ةقال  حثند ياع  ال  ،ي حلشيا عع يف أاي مري ،    حلي  أة أر د سع ف، كُلف   حعقيقة

  قد  ،ي ، ةلن مريشٌ ، (4)أ ي. ال جُيلئ؛ ةمقت    ملالش عندي،  ح ن  جُيلئ يف  حعقيقة
 ي(6)/(5)ك ريةا علي.

، (7)كما يف  ُ ض ية؛    ثَِنيية  ملعل،   َجَاعة  ح يها،    حثقرة، ةأ  لفا  حَثَد ة
 تيفنا  حشياة أ  ل من ،  اي  حسُّنية مل ترد هبما؛ (8)أاي  ح ن  أ  ل منفما؛ ة ي. ةج.ٌ 

                                                           

ييفنا خماطثا سسنتفا  أ د ا  ييفنا خماطثا سسنة  حعقيقة حثقاء أ يفام  حنالدة، ة ح اين  ال( 1)
 (ي 15/12٩جملاةرة  ملشرة  من ةقتفاي   ظر    اةي  حيفثري )

 (ي 7٩   ظر  )ا( 2)
 (  لن  حص يح  ملشفنر، ةلن  ملالشي 8/42٩قال  حننةي يف  جملمن  )( 3)
 (ي ٩/524  ظر   حنا   حنلا  )( 4)
ة سل قاحن   قا  إلسل أ  ل من (  ، ك ري من  قفاء  ملالش عل  قجل ء  حثقر ة حثدا يف  حعقيق5)

ق   أجلأل شاة ة  دة   صنل  إلجل ء  ا يقنم مقامفا    حثقر، ة حثقر أ  ل من  ح ن ، قاحن 
(، رةضة 12/118(،  حعليل شرح  حنجيل )15/128  ظر    اةي  حيفثري )سثع مر ل أةيي 

 (ي 3/23٠ حطاحث  )
 /ف( من  س ة ).(ي 283)( 6)
 (ي ٩4   ظر  )ا( 7)
 (ي 12/118(، ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )8/43٠ كره  حننةي يف  جملمن  )( 8)
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 ي(1)أاي  حل ِ دة عل   حشيات  يف  ح الم ال ُيست شُّ ؛ ة كرة  علي. ةجفاً ،  حَثَد ة

قال ، (2)ةُيشرت.  يفا  حسيالمة من  حعينف  ملعتربة يف  ُ ض ية ِة اقًا ةتال اً 
 ي(3)أ ي. ُيسامح هبا؛ ُعدية ما ُيشعر سنج.ق  حر  عع  ةيف  ح

ا عقيقةٌ  ؛ قالي أاي ييفنا جعلفا عقيقًة قثل  ح ، ةُيشرت. أاي يننَي عند  حايسح أهني
 (5))ة  صحُّ(، (4) قع   تياج. قي  حنِ يية عند  حايسح  خلالل  ملتقدِ م يف  ُ ض ية ة ندي

 ي(6)أ ي. حيتا 
عقيقة  ةيقنل   حلف  ح  ةقحي ،  تعاي عند  حبفاةُيست ش أاي يسمِ َع هللا

 ي(8)ةأاي ييفنا  حبفا صدر  حنيفار عند طلن   حشيما، (7) الاق 
، ةقدر  ملهكنل، ة الدِ تار، ة نديية، ة حتيصدُّق، ة يفمفا أي ًا يف   كل منفا

، ةيُفدي،  يهكل؛ (٩)يةكما مري يف  ُ ض ؛  ةتع ُّ  حشياة ق   ُعيِ ني حلعقيقة، ة متنا   حثيع
أ ي. ال جيش  -تقريعًا عل  قجل ء ما دةا  جلََاعة ة ح ينيية  -قال أاي لنا ةجٌ. ؛ ةيتصديق

                                                           

 (ي 8/127 يفاه  سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )( 1)
 (ي 81   ظر  )ا( 2)
قال  (،2/4٩٩(، ة قل.  حننةي عن. أي ا يف رةضة  حطاحث  )12/118  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 3)

 كما يف   ض يةي  حر  عع  ة حص يح تال .  
 (116   ظر  )ا( 4)
 ساقطة من )ة(ي ( 5)
 (  لن   صحي 8/43٠قال  حننةي يف  جملمن  )( 6)
( عن عائشة رضع هللا عنفا أهنا قاحي  قال ٩/511ملا أترج.  حثيفقع يف  حسنن  حيفرب  )( 7)

لاه عقيقة   )  حبن  عل   مس.، ةقنحن  سس  هللا، ةهللا أكرب،  حلف  ح  ةقحي ،  حنيب 
(، ةقال  ني مع يف جممع  حلة ئد 4521(، سرق   )8/18 الا(، رة ه أسن يعل  يف مسنده )

  أ  يعلع (  رة ه أسن يعل ، ة حثل ر ابتتصار، ةرجاح. رجال  حص يح تال شي4/58)
 ي(212/ 5)  حت ريش طرح ة سن  حعر قع قسناده يف ، قس اق،  إين مل أعر .

(، 1/15٠(، ةكقاية   تيار )8/432(، ة جملمن  )12/118جيل )يف  حعليل شرح  حن ( 8)
(، أ . يست ش  حبفا صدر  حنفار، ةمل ياكرة  عند طلن   حشما، ٩52ةخمتصر  حثنيطع )

 ةيقصدةا سصدر  حنفار ةقي  ح  نة، كما لن يف   ض يةي 
 (ي 138-137   ظر  )ا( ٩)
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 ي(1)ةق   ع ي ة  دة ال يتع ي ، ةجينز ختصيصفا اب منياء،  حتيصدُّق منفما

   ةال ُيست شُّ أاي قال  حرُّة ين  قال سع ف، (2)ة حسُّنية  أاي يُوَعاي عن  ح الم شا ا
ةيتهدي  أصل  حسُّنية سن  دة عن ، (3)تقراًب قي هللا تعاي؛ ةعن  جلارية سشاةق ، يليد علي.

 يةحن ُةحد ح. ةحد ا  اسح عنفما سشاة مل تتهدي   حسُّنية، (4) ح الم
عل   ةيقنم  حَثَد ة ة حثقرة مقام  حشيات ، (5)ةُيست شُّ أاي تيفنا  حشيا ا متساةيت 

 ي(6) حصي يح
ةال ، أب ي. ُيست شُّ أاي تُقصل أع اؤلا؛ ةختت،ُّ  حعقيقة عن  ُ ض ية ةمريلا

 ي(7)ةال ُييفره كسرلا عل   حصي يح، ُتيفسر عظامفا
                                                           

 (ي 12/118نجيل )(،  حعليل شرح  ح15/128  ظر    اةي  حيفثري )( 1)
(، 3/14٩(، ة حرتماي يف جامع. )24٠28(، سرق   )4٠/3٠ملا أترج. أ د يف مسنده )( 2)

قال  )عن  ح الم شا ا  ( أا عائشة رضع هللا عنفا أتربل أا رسنل هللا 1513رق   )
ميفا ه ا، ةعن  جلارية شاة(، قال  حرتماي   دي   سن ص يح، ةص  .   حثاين يف 

 (ي 1166(  ي  دي  رق   )4/38٩ليل )قرة ء  ح 
 (ي 8/127مل أقف علي. يف حبر  ملالش، ة كره عن.  سن  حر عة كقاية  حنثي. )( 3)
(، 3/1٠7ملا أترج. أسن د ةد يف سنن.، كتاف   حاابئح، ابف  يف  حعقيقة سنن أ  د ةد )( 4)

(كثشاً  5 )(ة  س4عا عن   سن) (  )أا  حنيب 3( عون  سن عثال)2841سرق   )
 (ي 4155(،  ي رق  )2/12٠8(، ص  .   حثاين يف مشيفاة  ملصاسيح )6كثشاً()

ملا ةرد يف   دي   حساسا )شا ا ميفا ه ا(، ة مليفا ه ا  ملتساةيتااي   ظر  مريش   دي  ( 5)
(، خمتار  حص اح 4/181(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )2/1٠3حلقاس  سن سالم )

  (ي27٠)ا  
  قا  حثد ة أة  حثقرة أ  ل، ةص  .  حر  عع يف (15/128  اةي  حيفثري )قال  ملاةردي يف ( 6)

 (ي 3/23٠(، ة حننةي يف رةضة  حطاحث  )12/118 حعليل شرح  حنجيل )
   حيفسر تالل   ةي، ة  صح  أ . ال ييفره؛   . مل (8/43٠ جملمن  )قال  حننةي يف ( 7)

قاحن    ا كر لة  حيفسر طرية، ةقد هنع عنفا، ة ا  حبفا أعظ  ي ثي  ي. هنع مقصند، ة 
من كسر عظمفا ةمالقاة  حنار نا أك ر من طرح  خلل عل   مفا، ة حنج.  ح اين  أ . 

(،  لية 15/13٠ميفرةه تقاؤال ح. ابحسالمة ةطيش  حعيشي   ظر    اةي  حيفثري )
 (ي 3/333 حعلماء )
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ةقال ، (1)قاح.  جلمفنر، سل يطث .، ةيُست شُّ أاي ال يتصديق سل مفا  ييئاً 

ةجش  حتيصدُّق ؛ . ال جُتلئ ما دةا  جلَاَعة ة ح ينييةة إلمام  ق   قلنا ابملالش أ ي  (2)) ملاةردي(
ةلن منصنٌا  - أحدمها:؛ وجهانةعل    ةل  يما يُطث  س. ، (3)كاُ ض ية؛  سل مفا  يئاً 

؛ ةعل  لا ، (6)ةجلم س.  سن  حصيثاغ  أ ي. يطث . حبلنق  - واثنيهما، (5)حبمنضةق  (4))يطث ( -
ةقال  حقاضع أسن  حط يش   حعادة ، (7)ال، ص فماأ؛  قع كر لة طث . اب امض ةجفاا

 ي(1٠)ةلن  سنٌ ، اب رز طث . (٩)ةعادة ألل  خلرساا، (8)يطث . ابملاء ة مللح
                                                           

 ي لن  ملالش  (8/43٠ جملمن  )ال  حننةي يف أي  فنر أئمة  حشا عية، ق( 1)
 يف )ة(  إلمامي ( 2)
 (، ةمل أقف عل  كالم  إلمام يف  ملسهحةي 15/128  ظر    اةي  حيفثري )( 3)
 ساقطة من )ة(ي ( 4)
( قي  حشا عع، ة ستدحن   ا أترج. مسل  يف ص ي .  8/4٩عل ه  حث ني يف  حتفايش )( 5)

قال   ( أا  حنيب 2٠51(، سرق   )3/1621ة  حتهدم ابخلل )كتاف    شرسة، ابف    يل
) ع   إلد م  خلل (، ة  منن  من   مض، ة  مض من  حنثي ما كاا  ي. ملن ةي   ظر  

(،  حقامنل  فيط 18/3٠٠(،     حعرةل )1/151 ملصثاح  ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري )
 (ي 7/138(، حساا  حعرف )64٠)ا  

(  لن   صح ة  شفر، ةس. قطع 8/43٠(، قال  حننةي يف  جملمن  )6/416حشامل )  ظر   ( 6)
(،  حعليل شرح  حنجيل 1/43٩(،  ملفاف )4/466 ملصنف ة جلمفنري ة  ظر   حثياا )

، ة ستدحن   ا أترج. (3/421 رير  حقتاة  )(، 8/13٠(، كقاية  حنثي. )12/118)
(، 5431( سرق   )7/77    لن ء ة حعسل ) حث اري يف ص ي .، كتاف    طعمة، ابف

ةجنف  حيفقارة عل  من  رم  مرأت. ابف      حطالقكتاف،  ةمسل  يف ص ي .
حيش   لن ء  كال ا عن عائشة رضع هللا عنفا )أا  حنيب   (1474، )(2/11٠٠)

 اي ة حعسل(، ةتقاؤال حبالةة أتالق  حطقل، ة  لن يدتل  ي.   حعسل، ة حلسيش، ة حت  ةحننل
 (  ة حص يح أ . ال ييفره؛   . حيا  ي. هنعي 8/43٠قال  حننةي يف  جملمن  )( 7)

( ست قيا  أ د  ح امدي  يست ش أا يطث  اب الةة 1٩8( قال  حطربي يف  حتعليقة )ا  (8
 تقاؤال، ةمل أقف عل  قنح.  يطث  ابملاء ة مللحي 

  تقع يف أقص   ال قير ا  احيا، مركللا مدينة مشفد، أل  مدهنا   يساسنر، ةلر ة، تر ساا( ٩)
ةمرة، ةسل  ةطاحقاا ة سا، ةمريلا، ة حينم قس  منفا يف  ال شرق قير ا، ةقس  يف 

(، أطلا   دي  2/35٠أ  ا ستاا  حشماحية  ح رسيةي   ظر  معا   حثلد ا حياقنل   مني )
 (ي 1٠8عامل   ثرية يف  حسنة ة حسرية )ا  (،  مل16٠ حنثني )ا  

 (ي 8/13٠  ظر  كقاية  حنثي. )( 1٠)
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، ابحثع  قحيف  أ  ل من  حدُّعاء قحيفا؛ ة حتيصدُّق سل مفا ةمرقفا عل   ملساك 

 ي(2)ل  حسُّنية/ةحن دعا قنماً ةسع  قي قنمق أتدي ، (1)ةحن دعال  كق  عل   حصي يح
ةُييفره تلطي  رأل  حنحد سدم ، (4)رِجل  حعقيقة (3)ةُيست شُّ أاي يعط   حقاسلة

 ي(7) حنجف   يف أشفر  (6)سل ُيست شُّ ، أة زعقر ا (5)ةال أبل ستلطي . خبَلنقق ،  حعقيقة
مل يسقط  ست ثاف  حعقنق ؛ ةحن مال  ملنحند سعد  حسياسع ة حتيميفُّن من  حايسح

 ي(٩)عل   حصي يح (8)()عن.
                                                           

 ي (8/43٠ جملمن  )، ة حننةي يف (12/118 حعليل شرح  حنجيل )جلم س.  حر  عع يف ( 1)
 /أ( من  س ة ).(ي 284)( 2)
ي   ظر   حتننير شرح  جلامع  حص ري نحد عند ةالدت. من سطن أم. حتتلق  لع  ملرأة  حيت    حقاسلة( 3)

 (ي 3/5٩(، معا   ملصطل ال  حققفية )1٩/24(، عمدة  حقاري )6/324)
 ملا  ترج.   اك  يف مستدرك.، كتاف  معر ة  حص اسة،   ل   س  سن علع ( 4)

 عنفا أمر  اطمة رضع هللا ، أا رسنل هللا ( عن علع 4828(، رق   )3/1٩7)
 قال  )زين شعر   س  ةتصدقع سنز .   ة، ةأعطع  حقاسلة رجل  حعقيقة(، قال   اك   
لا   دي  ص يح  إلسناد، ةمل خيرجاه، ةضعق.   حثاين يف سلسلة    ادي   ح عيقة 

 (ي 38٩٠(، سرق   )8/347)
(، حساا ٩6(، خمتار  حص اح )ا  7/18ظر   ايش  حل ة )  ضرف من  حطيشي    خللنق( 5)

 (ي 1٠/٩1 حعرف )
(، 2843، سرق   )(3/1٠7) يف سنن.، كتاف  ح  ا ، ابف  يف  حعقيقة د ةد ا أترج. أسن( مل6)

تاف   ح  ا ، ، ك حثيفقع يف سنن.ة (، 75٩4، سرق   )(4/266)   اك  يف مستدرك.ة 
عثد هللا سن (، كلف  1٩288، سرق   )(٩/5٠٩) اابف  ال ميا  حصيب سشعء من دمف

سريدة، قال  مسعي أ  سريدة رضع هللا عن. يقنل  )كنا يف  جلاللية ق   ةحد   دان مالم 
 سح شاة ةحط  رأس. سدمفا،  لما جاء هللا ابإلسالم كنا  اسح شاة ةحنلا رأس. ة لط . 

 (ي 4/388 قرة ء  ح ليل )(، قال   اك   قسناده ص يح، ةص  .   حثاين يفسلعقر ا
(، 15/13٠،   اةي  حيفثري )(8/432 جملمن  )، (12/118) ل حعليل شرح  حنجي  ظر   (7)

 (ي 18/2٠7هناية  ملطلش )
 ساقطة من )ة(ي ( 8)
  .  ستقر سثثفا   ع ةقتفا،  ل  يسقط  ست ثاهبا، ة حنج.  ح اين  أ . يسقط  نل  ملنحندي ( ٩)

 (ي 8/432(،  جملمن  )12/118حنجيل )  ظر   حعليل شرح  
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 ي(1)ة عل  حعقيقة أ  ل من  حتيصدُّق س منفا كاُ ض ية

 فصل يتضم ن مسائل:
َع  ملنحند يف ساسع.األوىل ة ست شي ، ةجينز قثل. ةسعده،   ُيست شُّ أاي يسمِ 

َي. قثل. (2)سع ف  ، (4) سُت شي تسميت.؛ ةحن مال قثل تسميت.، (3)ةلن ضعيفٌ ، أاي يسمِ 
مسِ ع  ا يسمي  س.  حاكر ؛  إاي مل يعل  أ َكٌر أم أ   ، (5)ت شُّ تسمية  حسيقيطسل ُيس
عثد ؛ ةأ  ل   مساء عند هللا، ةأاي حُيسَن تسميت.ي (6)ةلند، ةطل ة، ك ملة؛  ة     

 ي(7)ةحنن ا، ةعثد  حري ن، هللا
                                                           

 إلشر ل عل  (، 8/433ةأمره ابحعقيقة كما يف    ادي   حساسقة،   ظر   جملمن  ) حقعل. ( 1)
 ي (3/421ما لش  حعلماء )

 حسُّن ة أا يُسمي   ملنحند يف  حينم  حساسِع من   (286)ا   قال يف كتاس.    كار، منف   حننةي( 2)
أترج.  حث اري يف ص ي .، كتاف   حعقيقة، ابف  تسمية  ما، ةأةرد حنالدةةالدت. أة ينم  

(، ةمسل  يف ص ي .، كتاف   آلد ف، ابف  5467(، سرق   ) 7/83 ملنحند مد ة ينحد )
، قال  ( عن أ  منس  2145(، سرق   )3/16٩٠ ست ثاف  ني   ملنحند عند ةالدت. )

 قسر لي ،   نيف. ستمرة، ةدعا ح. ابحربكة، ةد ع. قيل(ي  سماه  )ةحد يل مالم،  هتيي س.  حنيب 
 يف   دي   حساسا ةمريهي  ال ةج. ح عق.، ح ثنل  ح  عن  حنيب ( 3)
  مس  أةالد سعض   ص اف يف ينم  حنالدة، ة ستدحن  سعمنم قنح.  ا  حنيب أ رةيملا ( 4)

اءك (، أترج. أ د يف مسنده )ق يف  تدعنا ينم  حقيامة أبمسائيف  ةأمساء آابئيف    سنن  أمس
(، ةضعق.   حثاين يف سلسلة    ادي   ح عيقة ة ملنضنعة 216٩3(، سرق   )36/23)
 (ي 546٠(،  ي رق   )11/81٠)

  سقن.  جلن  قثل متام.، ةيسم  جفيضي   ظر  جممل  حل ة السن  ارل )ا   حسقط( 5)
 (ي 1/322(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )3/86يا  حل ة )(، مقاي466

ةلا  ق   سقط سعد  ق   حرةح أي سعد   رسعة   شفر، ةأما قثل.  ال يست ش، ةيف  تاة  ( 6)
(  )ال عقيقة عن  حسقط، ةحن تث  أ .  كر أة أ   ، ق   11/447) 1 - حلانة  حد ئمة 

(، م   8/435مالما ةال منحند ي ة  ظر   جملمن  ) سقط قثل  ق   حرةح  ي.؛   . ال يسم 
(،  حعليل شرح  حنجيل 4/257(،  اشية قلين  )8/147(، هناية  فتا  )6/14٠ فتا  )

 (ي 1/54٩(، أسىن  ملطاحش )12/118)
ملا أترج. مسل  يف ص ي . ص يح مسل  كتاف   آلد ف، ابف   حنفع عن  حتيف  أب  ( 7)

( عن  سن عمر، قال  قال 2132(، سرق   )3/1682  مساء قي هللا )  حقاس ، ةسياا أ ش
 رسنل هللا صل  هللا علي. ةسل   )قا أ ش أمسائيف  قي هللا عثد هللا ةعثد  حر ن(ي 
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 ييل ة سنةال جبرب ، (2) حتيسمية أبمساء  ملالئيفة ة   ثياء (1))ةال ييفره( 
، ةأ لح، كربكة؛  سنقيفا يف  حعادة (3)ةاب مساء  حيت يتطريي ، ةييفره اب مساء  حقثي ة 
، (5)ةُمرية،  من   مساء  حقثي ة   رف، (4)ةمثارا، ةَّاح، ةان ع، ةرابح، ةيسار، ةَّيح
 ي(6)ةظامل، ةشيطاا، ة ري، ةط ، ةكلش

رجٌل ُيسمي  ؛  س ق عند هللا تعاي (7)قاي أتنع))أ ي. قال      صحي عن.الثانية
  مل    مالا (8)قال سقياا سن عيينة، (/ف[ ال مل  قال هللا(118]، مل    مالا

 ي ُت رم  حتيسمية هبا   الس ، (٩)م ل شالاا شاه
                                                           

 يف ).( ةييفرهي ( 1)
(  مالثنا ةمالش  جلمفنر جن ز  حتسمية 8/436قال  حننةي يف  جملمن  شرح  ملفاف )( 2)

 ة ملالئيفة صلن ل هللا ةسالم. عليف  أ ع ي أبمساء    ثياء 
  لن  حتشاؤم ابملرئع أة  ملسمن  أة  ملعلنم أة مري  ح ي  حقنل  ملقيد عل  كتاف  حتطري (3)

 تح  حثاري السن  ار ، (14/218شرح  حننةي عل  مسل  )(، 1/542 حتن يد )
 (ي 4/238ر يف )،  حقرةق حلق(212/1٠)

ملا أترج. مسل  يف ص ي .، كتاف   آلد ف،  كر لة  حتسمية اب مساء  حقثي ة ( 4)
أا  قال  )هناان رسنل هللا  (، عن مسرة سن جندف 2136(، سرق   )3/1685)

  سمع رقيقنا أبرسعة أمساء  أ لح، ةرابح، ةيسار، ةان ع(ي 
( ةأسن د ةد يف سنن.، ابف  يف 1٩٠32  )(، سرق 31/377ملا أترج. أ د يف مسنده )( 5)

  (  عن أ  ةلش  جلشمع قال  قال رسنل هللا ٩5٠)4(، سرق   4/288ت يري   مساء )
)تسمن  أبمساء    ثياء، ةأ ش   مساء قي هللا عل ةجل عثد هللا ةعثد  حر ن، ةأصدقفا 

 دف  ملقرد )ا   ارث ة ام، ةأقث فا  رف ةمرةي ي ي ( ص  .   حثاين يف ص يح  
 (، دةا  لة  تسمن  أبمساء    ثياءي 3٠3

 (ي 8/436 جملمن  )(   ظر  6)
(،  حنفاية 2/223(، مقاييا  حل ة )1/116     ل ة  ةضعي   ظر   ايش  حل ة )  تنع( 7)

 (ي 2/84يف مريش   دي  ة  ثر )
 يفة، من مؤحقات.   ه(1٩8) ، ةتنيف سنةه(1٠7) أسن  مد  ناليل، ةحد سنة سقياا سن عيين.( 8)

 (ي 7/414(، سري أعالم  حنثالء )2/3٩1تقسري  سن عيينةي   ظر  ة يال   عياا )
(، سرق   8/45 هللا، )أترج.  حث اري يف ص ي .، كتاف   آلد ف، ابف  أس ض   مساء قي( ٩)

   آلد ف، ابف   رن  حتسمع  ل    مالا، ة ل  مسل  يف ص ي .، كتاف(، ة 62٠6)
 (ي 2143(، سرق   )3/1688 مللنا، )
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؛  س ريه، ة الس   حاي  ي. تلكية، (1)ةُيست شُّ ت يري  الس   حقثيح ابس   سنق 

، أة ِسي  حعرف، قال  حنينةي  ةييفره كر لًة شديدًة تسمية  حثني سي  حنيال، كربية
ة حليقظ أي ًا مري ص يحق يف قر د   ِسي ، ةحننه، أة ِسي  حعلماء، أةِسي  حق اة

 ي(2)سيدة
ةُيست شُّ تيفنية ألل  حق ل ، ةأاي ُييفني. مريه، ةجينز حإل ساا أاي ُييف   قس. 

ُك  سن ء  ، سن ء ُك  ابس  ةحده أة مريه، سن ء كاا ح. ةحٌد أة ال؛ من  حر ِجال ة حنِ ساء
؛  ةجينز  حتيف ِ  س ري أمساء  آلدمي ، ة ملرأة أبم  الاق ة ال ةق ، أة  ال ةق ،  حريجل أب   الاق 

ةعن سع ف   أ ي. ، ةجينز تيفنية  حصي ري، ةأ   فاسن، ةأ   حق ل، كه  لريرة
س  أ د ةق   ُك   حريجل اب،  ُييفىن سنحده، (3)ُيست شُّ أاي ال ُييفىني  ىت ييفرب  ينحد ح.

، قال  حنينةي  ةال خياطش  حيفا ر ة حقاسا ة ملثتد  سيفنية،  ُييفىن ابس  أكربل ؛ أةالده
ةال جينز   دق أاي ُييف ِ  ، (4)أة تيف من  كره ابمس. مقسدة، قال ق   مل يعرل قال هبا

ا مينع  جلمع سينفما، (5)سن ء كاا  مس.  مد أم ال، أب   حقاس   يةقيل  قمني
يف كتافق ةال  (7)أاي ال ييفتش  إل ساا كنيت. )ال(؛ (6)يف  حنِ يفاح ة  دف ةقد مري  

 ي(8)أة كا ي أشفر/، يف مريه قال ق   كاا ال يُعرل قال هبا

                                                           

ملا أترج. مسل  يف ص ي .، كتاف   آلد ف، ابف   ست ثاف ت يري  الس   حقثيح قي  سن ( 1)
مري  س   (، عن  سن عمر رضع هللا عنفما، أا رسنل هللا 213٩(، سرق   )3/1686)

  يلة(ي عاصية، ةقال  )أ ي 
 ي (4/547    حعرةل )(، 8/438  ظر   جملمن  )( 2)

 ( مل أقف عل   س  أ د منف ي (3
 (ي 8/438  ظر   جملمن  )( 4)
(، سرق   2/٩5ملا رة   حث اري يف ص ي .، كتاف   حثين ، ابف  ما  كر يف   سن ق )( 5)

   حقاس  (، ةمسل  يف ص ي .، كتاف   آلد ف، ابف   حنفع عن  حتيف  أب212٠)
قال  )مسن   ، أا  حنيب (، كال ا عن أ ا سن ماح  2131(، سرق   )3/1682)

 ابمسع، ةال تيفنن  سيفنييت(ي 
 مل أقف علي.ي( 6)
 ز دة يف).(، ةس. يستقي   حيفالمي ( 7)
 /ف( من  س ة ).(ي 284) هناية  حلن ة( 8)
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  فرع:

، (2)كا عمش؛  سن ء كاا صقًة ح.، (1)حُيرم تلقيش  إل ساا  ا ييفرل. 
، ة  زرق،  صقرة ، (6)ة   دف، ة  سرا، (5)ة  ص ، (4)ة  عر  ،(3)ة   نل
ة  شل ِ ، (11)ة حوُمقعد، (1٠)ة حليِمن، (٩)ة  قطع، (8)ة  ثرم، (7)ة   طا

أة صقة ، (12)

                                                           

 . 11  ار ل    ﴾مئ ىئ يئ حقنح. تعاي  ﴿ (1)
، يقال حلرجل  ضعف  حرؤية مع سيالا دمعفا يف أك ر أةقا ا  من  حعمش، ةلن   عمش( 2)

(، 6/32٠(، حساا  حعرف )218أعمش، ةحلمرأة  عمشاءي   ظر  خمتار  حص اح )ا  
 (ي 17/277    حعرةل )

(، معا  3/1632َنل  ةلن ِققثال   دقة عل     في   ظر   ا  حعلنم )  من      نل( 3)
 (ي 3/2٩٩(،  حع  )2/2٠3منت  حل ة )

  من عر  يعر ، ق   أصاس. شعء يف رجل.   مع ةمش  مشية  حعرجااي   ظر    عر ( 4)
 ي (2/4٠1 ملصثاح  ملنري ) (،2/5٩1(،  ملعا   حنسيط )1/328 حص اح )

(، حساا  حعرف 12/88  من  حصم ، ةلن  لاف مسع    اي   ظر   ايش  حل ة )  ص ( 5)
 (ي 113٠(،  حقامنل  فيط )ا  12/342)

   دف من   دف، ةلن دتنل  حثطن ة حصدر ةترة   حظفري   ظر   ايش  حل ة ( 6)
 (ي 1/123(،  ملصثاح  ملنري )1/3٠٠(، حساا  حعرف )4/248)

(،  حنفاية 12/238  من  حقطا، ةلن  نقان قصثة    في   ظر   ايش  حل ة )   طا( 7)
 (ي 241(، خمتار  حص اح )ا  3/458يف مريش   دي  ة  ثر )

من  ح رم    يفسار سن من   سناا ةال ييفنا قال من   سناا  ملتقدمةي   ظر   فرة   (   ثرم8)
 (ي 12/76(، حساا  حعرف )15/63(،  ايش  حل ة )1/423 حل ة )

 ي (8/278 حعرف )، حساا (256خمتار  حص اح )ا    لن مقطن   حيدي   ظر    قطع( ٩)
  من زمن  حرجل يلمن زما ة، ةلن عدم سعض أع ائ. أة تعطيل قن هي   ظر   فرة  حلمن( 1٠)

 (ي 13/1٩٩(، حساا  حعرف )186(، خمتار  حص اح )ا  2/828 حل ة )
 ايش  حل ة (، 2/661ي ال يستطيع  حقيامي   ظر   فرة  حل ة )   حلمن  حا ملقعد( 11)

 ي (4/86 حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )، (1/138)
(، مقاييا  حل ة 1/13٩  من  حشلل، ةلن  ساد  حيد ةيثنستفاي   ظر   فرة  حل ة )  شل( 12)

 (ي 168(، خمتار  حص اح )ا  3/174)
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 ي(1) ُياكر حلتيعريف  قط؛ قال ق   مل يُعرل قال س.، أة  م.،  سي.

يا (2)كه  )سيفر(؛  ةُيست شُّ  حلقش  حاي حيثُّ. صا ث.   مس.  عثد هللا سن ،  حصدِ 
؛ ةتلقيش علع ق أب  تر فق ، ةقيل   مس. عتيا، (3)ةحقث. عتيا، صي يحع ماا عل   ح

 ي(4)((ةكاا حيث.، حقيث. س.  إ ي. ))
 ي الس  ق   مل يته ي س. صا ث. (5)ترتي قال  حنينةي  جينز   آخر 
 يةمعلم. ةسيِ ده ابمس. (6)يست ش حلنحد ة حتلميا ة ح الم أاي ال يسمِ َع )أابه(  آخر 
  ، كيا أتع؛  اند ه  ا ال يته   س.؛ ق   مل يَعرل  س  من ينادي.قال    آخر 

كاا ق   مل يَعرل  س    أ ي. ))ةُرةي ي   صا ش  ح نف  حقالين، (7)   قري،  قي.
، قال  ةجينز أاي خُياِطش  إل ساا من يتثع. من ةحدق ، (8)((اند ه    سن عثد هللا؛  حريجل
اي أاب سيفرق قال )) قع  حصي ي    ، ابس ق قثيحق أتديثاً ح. ةزجر ً ، ةحننل ، ةمتعلِ  ق ، مق ةمال

                                                           

 (،  التقاق عل  لاه كلفاي 8/441 قل  حننةي يف  جملمن  )( 1)
 ساقطة من )ة(ي ( 2)
(،  ح قال 3/446(، معا   حص اسة حلث ني )3/126  ظر   حطثقال  حيفرب  السن سعد )( 3)

 (ي 1/22(، معر ة  حص اسة     عي  )1/184السن  ثاا )
(، سرق   5/18 ا، ابف   حقائلة يف  ملساد )أترج.  حث اري يف ص ي .، كتاف   الستئا( 4)

عن سفل سن سعد، قال  ما كاا حعلع  س  أ ش قحي. من أ  تر ف، ةقا كاا (  628٠)
سيي  اطمة عليفا  حسالم،  ل  جيد عليا يف  حثيي،  حيقرح س. ق   دعع هبا، جاء رسنل هللا 

 ر   ل  يقل عندي،  قال  قال  )أين  سن عم (  قاحي  كاا سي  ةسين. شعء،   اضث   
إل ساا  )  ظر أين لن(  ااء  قال    رسنل هللا لن يف  ملساد ر قد،  ااء  رسنل هللا 
 ةلن م طاع، قد سقط رد ؤه عن شق.  هصاس. تر ف،  اعل رسنل هللا  رسنل هللا 

 ي ميس . عن. ةلن يقنل  )ق  أاب تر ف، ق  أاب تر ف(
(،     حعرةل 7/163 الس   ملناد ي   ظر   ايش  حل ة )  حرتتي    ال آتر   رل من (5)

 (ي 12/234(، حساا  حعرف )32/238)
 ي ( يف ).( قمام.6)
حعل لا  خيتلف ابتتالل  حعاد ل؛  إا من  حنال من ال يرض  أا يناد  سققري،  ينث ع ( 7)

  عتثار  حعادة ة حعرل يف  ح ي 
(، 3436( سرق   ) 3/373ف  من  مس.   سن )أترج.  حطرب ين يف  ملعا    ةسط، اب( 8)

(، ةقال  ني مع، يف جممع  حلة ئد 36٠(، سرق   )1/224ة ملعا   حص ري، يف  قا  حثاف )
(  ة ي. أينف   مناطع أة أينف    صاري، ةمل أعر .، ةسقية رجاح. ثقالي ةضعق. 8/55)

 (ي 444٩ق   )(،  ي ر 645)ا   د ت.  حثاين يف ضعيف  جلامع  حص ري ةز 
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   ناق ،   س   معامةق م منمةق ةمن ر (1)((السن. عثد  حري ن    ُمني ر  اد  ةسشي 

أي ،   جبي ق ةد لق مفملةةجد ، (2)ةمعناه  حئي ،   اثء م ل ةق مقتن ةق ةم منمةق ، ساكنةق 
 ي(3)دعا سقطع أ ق.

ةأاي يتصديق سلِ ة شعره   ُيست شُّ  لا رأل  ملنحند ينم ساسع. املسألة الثانية:
 يةيستني  ي.  حايكر ة     ، (4) إاي مل يقعل  ثق ة،  لثاً 

، (6)ةقطع س.  فاملع، ةقيل  يقديم   لا، (5)ة  صح  أاي  حايسح يقديم عل    ليا 
 ي(٩)أل ةترا سعضق ةلن   لا سعض  حري ، (8)ةييفره  حَقلَ ، ةرة ه عن  حني،، (7)ةرج .  حرُّة ين

                                                           

أترج.  حث اري يف ص ي .، كتاف  من قيي  حصالة، ابف   حسمر مع  ح يف ة  لل ( 1)
( ةمسل ، كتاف    شرسة، ابف قكر م  ح يف ة  ل قي اره 6٠2(، سرق   )1/124)
 (، ةلن  دي  طنيلي 2٠57(، سرق   )3/1627)

    حعرةل (، 5/33عرف )(، حساا  ح3/38٩  ظر   حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )( 2)
 ي (13/2٠1)

 (ي 1/246،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )(1/448 فرة  حل ة )(، 8/442  ظر   جملمن  )( 3)
( عن علع سن 151٩(، سرق   )3/151ملا أترج.  حرتماي يف جامع.، ابف   حعقيقة سشاة )( 4)

سن سشاة، ةقال     اطمة، أ  طاحش قال  )عا رسنل هللا صل  هللا علي. ةسل  عن   
  لقع رأس.، ةتصدقع سل ة شعره   ة، قال   نز ت.  يفاا ةز . در ا أة سعض درل (ي  سن. 

 (ي 2/1318 حرتمياي، ةص  .   حثاين يف ص يح  جلامع  حص ري )
 (  لن   صحي 8/433قال  حننةي يف  جملمن  )( 5)
 ي (8/433 جملمن  )  ظر   (6)
 (ي 4/225الش )  ظر  حبر  مل( 7)
( 5٩2٠(، سرق   )7/163ملا أترج.  حث اري يف ص ي .، كتاف  حلثال، ابف   حقل  )( 8)

(، سرق   3/1675ةمسل ، كتاف   حلثال، ابف  ابف كر لة  حقل  ص يح مسل  )
( عن ان ع، مني عثد هللا  أ . مسع  سن عمر رضع هللا عنفما يقنل  )مسعي رسنل 212٠)

 . ةسل  ينف  عن  حقل (ي هللا صل  هللا علي
(، مريش   دي  حلقاس  سن سالم 1/127(،  ايش  حل ة )5/84  ظر  مقاييا  حل ة )( ٩)

 (ي 1/185)
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ةقال  اعة  ُيست شُّ أاي ، (1)ةُيست ش أاي يؤ ِ ا يف أُُ ا  ملنحند أ  ا  حص الة 

 ي(2)ةيُقي  يف  حيسر ، يؤ ِ ا يف  حيمىن
 يدح  س. ، أباي مي  . ق سااٌ ؛ ةُيست شُّ أاي حينِ    ملنحند عند ةالدت. ابحتمر 
ةينث ع أاي ييفنا  حريجل من ألل ، ةيقتح  اه  ىت ينلل شعء من. قي جن .، (3) نيف.
 ي إاي مل ييفن  امرأة صا ة،  خلري

أ ي. علي  ق ساانً  حتيفنئة ؛ ةأاي يُفنِ ئ  ا جاء عن   س ، ةيُست شُّ أاي يُفنيه  حن حد ابحنحد 
 ي(((4)ةرزقي سِريه، أشُّديهةسلغ ، ةشيفرل  حن لش، ابرا هللا يف  ملنلنف ح )) قال  
أة ، أة ابرا علي ، ةُيست شُّ أاي يرد  ملفىني عل   ملف ِ   يقنل  ابرا هللا ح  

 ي(5)ةحننه، أة رزق  هللا م ل.، جل ا هللا تري ً 
                                                           

( ةمريه 1514سرق   ) (3/14٩)ملا أترج.  حرتمياي يف جامع.، ابف      ا يف أ ا  ملنحند ( 1)
ل  هللا علي. ةسل  أ ا يف أ ا رأيي رسنل هللا ص)عن عثيد هللا سن أ  ر  ع، عن أسي. قال  

( قال  حرتما  سن ص يح، ة سن.   حثاين يف   سن سن علع    ةحدت.  اطمة ابحصالة
 ي (1173)،  ي رق   (4/4٠٠قرة ء  ح ليل )

 ستدحن  حاح   ا أترج.  سن  حس  يف عمل  حينم ة حليلة، ابف ما يعمل ابحنحد ق   ةحد )ا  ( 2)
  )من ن  س  سن علع، رضع هللا عنفما قال  قال رسنل هللا ع، (623(، سرق   )578

ةحد ح. منحند،  ه ا يف أ  .  حيمىن، ةأقام يف أ  .  حيسر ، مل ي ره أم  حصثياا(، قال   حثاين 
  منضن ي  عل  لا  ييفتق  اب   ا يف    ا  حيمىن، حل دي  (4/4٠1قرة ء  ح ليل )يف 

 حيسر ، حع  ص ة  دي .، ةهللا أعل ي  حساسا، دةا  إلقامة يف    ا  
(، 1٠/416، حساا  حعرف )(2/111مقاييا  حل ة )، (1/564فرة  حل ة )  ظر   ( 3)

 ة  ن   أعل  ابطن  حق  من  إل ساا ة حد سةي 
(ي قال  أتربين  ني   سن  از قال  33٩8(، سرق   )1/488أترج.  سن  جلعد يف مسنده )( 4)

يفني   حقارل،  قال   سن ةما يفني   حقارل؟ حعل. أا ييفنا سقار  قال رجل عند   سن  
أة  ار ، ةحيفن قل  )شيفرل  حن لش، ةسنرا ح  يف  ملنلنف، ةسلغ أشده، ةرزقي سره( 

عل   حعيال، ابف   حرأ ة عل   حنحد ا ة حرأ ة سينف ،   حنققةةأترج.  سن أ   حد يا، يف كتاس.  
ني   سين  از ةلن ضعيف،   ظر   حيفامل يف ضعقاء (ي ة ي.  2٠1( سرق   )1/365)

 (ي 6/2٠4(، حساا  مليل ا )8/3٩5 حرجال )
 ي 6/143م    فتا  )، (1/55٠أسىن  ملطاحثقع )، (8/443 جملمن  )  ظر  ( 5)
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 (2)ن () يفقُّ  ةأمسيت ،  حليل (1)ق   كاا ُجنح))قال   قال  حنينةي  صحي أ ي.  
؛ من  حليل (3)/أ[/11٩ إ    لش ساعة ]،  إاي  حشيطاا ينتشر  ينئاق ، صثيا يف 
ةحن أاي ، آ يتيف  ة  كرة   س  هللا (4)ةمخِ رة ، ةأملقن   حثاف ة  كرة   س  هللا،   لُّنل 

  (6)ال ترسلن   ن شييف ))ةيف رة ية  ، (5)((ةأطقئن  مصاسي يف ، تعِرضن  عليفا شيئاً 
ال ترتكن  ))ةيف رة ية  ، (7)(( ىت تالش   مة  حعشاء، ةصثيا يف  ق   ماسي  حشيما

 ي(1٠)عليفا  (٩) فاه كلفا ُسنٌن ينث ع ) فا ظة(، (8)(( ىت تنامنا حنيار يف سينتيف  

                                                           

(، خمتار 1/3٠5يش   دي  ة  ثر )  طائقة من.، ةلن أةح.ي   ظر   حنفاية يف مر جنح  حليل( 1)
 (ي 1/442(،  فرة  حل ة )62 حص اح )ا  

 يف )ة(ي  اطم (2)
 /أ( من  س ة ).(ي 285) هناية  حلن ة( 3)
(،  حنفاية يف مريش   دي  2/215  من  حت مري، ةلن  حت طيةي   ظر  مقاييا  حل ة )مخرة ( 4)

 ي (٩7خمتار  حص اح )ا  (، 2/77ر )ة  ث
( سرق   4/128أترج.  حث اري، يف ص ي .، كتاف    شرسة، ابف  ت طية  إلانء، )( 5)

(، ةمسل  يف ص ي .، كتاف    شرسة، ابف  ابف   مر ست طية  إلانء ةقييفاء 33٠4)
 (. 2٠12)(، سرق   3/15٩5، )ي ي ي  حسقاء، ةقمالق   سن ف

ِسلي   ظر   حقن شع( 6) َال م ل  حي ن   حسيائَِمة َة إليِ
ء منتشر من  مل مريش   دي  حلقاس    كل َشعي

 ي (235(، خمتار  حص اح )ا  5/7٩ ايش  حل ة )، (1/241سن سالم )
اء  حسقاء، أترج. مسل  يف ص ي .، كتاف    شرسة، ابف  ابف   مر ست طية  إلانء ةقييف( 7)

ةقمالق   سن ف، ة كر  س  هللا عليفا، ةقطقاء  حسر   ة حنار عند  حننم، ةكف  حصثياا 
 (. 2٠12)(، سرق   3/15٩5ة ملن شع سعد  مل رف )

أترج.  حث اري يف ص ي .، كتاف   الستئا ا ابف  ال ترتا  حنار يف  حثيي عند  حننم ( 8)
كتاف    شرسة، ابف    مر ست طية  إلانء   (، ةمسل  يف ص ي .،62٩3(، سرق   )8/65)

(، ة  مة  حليل  2٠15( سرق   )3/15٩6ةقييفاء  حسقاء، ةقمالق   سن في ي ي ي ي )
شدة سن ده ةظلمت.، ةييفنا  ح  يف أةح.،  ىت ق   سيفن  نره قلي  حظلمةي   ظر  مريش 

 (ي 235)ا   (، خمتار  حص اح5/7٩(،  ايش  حل ة )1/241  دي  حلقاس  سن سالم )
 يف ).(  ملن ظثةي ( ٩)
 ي (1/266  ظر   جملمن  ) (1٠)
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سقتح  حقال  -ة حقر ، (ةال عترية(، رَ ال ق))قال  يف  حصي ي   أ ي.   آخر 

ةك رة ، (1)(رجاء  حربكة يف )  م؛ كا ن  ياحبن . ةال ميليفن .،  أةل  تا   حثفيمة - ءة حر 
 سي ة كا ن  ياحبنهنا يف  حعشر   ةل من  -سقتح  حع   ملفملة  - ةَعترية، (2) سلفا
ما ال أحدمها؛ وجهانةيف  ست ثاهبما ، ا   حريجثية أي اً ةيسمنهن، (3)رجش   أهني

 ملنصنا  أ ي. ال ،  قع كر لتفما ةجفاا؛ ةعل  لا ، (4)ةجلم س.  اعةٌ ، ُيست ثياا
ما مست ثيااوالثاين، (5)ُييفره  ي(6)ةرة ه  حنينةي عن  حني،ِ  ةص  .،   أهني

                                                           

 يف ).(  الس ي ( 1)
 حنفاية يف ، (2/214 ايش  حل ة )، (1/1٩4مريش   دي  حلقاس  سن سالم ):   ظر( 2)

 ي (3/435مريش   دي  ة  ثر )
   ظر   ملصادر  حساسقةي ( 3)
 ن كج ة حد رمعي ( عن  س8/445 قل.  حننةي يف  جملمن  )( 4)
 (ي 15/131  ظر    اةي  حيفثري )( 5)
 (، قال  لن  ملالشي 8/446  ظر   جملمن  )( 6)
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 (1)كتاب األطعمة

ةحإل ساا يف  ح  ، ة ملشرةف، من  ملطعنم؛ ة ملر د  سياا ما يُثاح أكل. ةشرس.
  اببنيجعل  حيفتاف حبسثفما عل  ؛ (2) احتا  تتيارق ة ضطر رق 

  (3)الباب األول: ح حالة االختيار
ملطعنمال ة  صل يف  ي  ملتقدِ مة ةرد شرُعنا ست ليلفا (4)ة ريم هللا تعاي يف  حوِملل 

:ةلن ، ما  ستُ   منفاقال ؛ (5) ملستطاسة  ِ لُّ   عشرة أصول 

                                                           

  طعمة   ع  حطعام، ةلن  س  ملا يؤكل، ةتص. سع ف  ابحربي   ظر   ايش  حل ة ( 1)
(، ةيدتل  يفا كل ما خترج. 3/41٠(، مقاييا  حل ة )5/1٩74(،  حص اح )2/112)

ة  ةمثار، ةكل   ين انل  حيت تؤكل سن ء  حربية ة حث رية، ةقد يطلا  حققفاء   رن من زر 
حقظ   طعمة عل   كل ما يؤكل ةما ُيشرف، سن   ملاء ة ملسيفر ل، كما سيها سيا . قا 

 شاء هللاي 
، 2٩ حثقرة   ﴾ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئة  صل يف   طعمة قنح. تعاي، ﴿

ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ  ہ ہ ہ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ةقنح. تعاي  ﴿

ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  

 ا  تعاي جعل   صل يف   شياء  إلاب ة، قال ما ةرد ، 145   عام   ﴾ۋ ۅ ۅ
 رميَ. من  ملطاع  ة ملشارف ة ملالسا،  - - يفل ما مل يث  هللُا ةرسنحُ.  حن، ست رمي.، 

(،  6/145  ظر  م    فتا  )ميُ. قال سدحيل انقل عن   صلي  ا صُل  ي.  ِ لُّ ةال جينز  ر 
 (ي 522كقاية   تيار )ا  

  لن  إلجلاء قي ما حيا من. سدي   ظر   حتنقيف عل  مفمال  حتعاريف )ا   الضطر ر( 2)
 ي (12/388   حعرةل ) ، (2/36٠ ملصثاح  ملنري )، (4/483حساا  حعرف )(، 54

معناه  رية  حتصرل ة ملن ز ة س    شياء حتق يل سع فا عل  سعضي   ظر     التتيار( 3)
 (ي 1/1/2٠7منسنعة  حقن عد  حققفية )

 حدين،   ظر   ملصثاح  ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري  -سيفسر  ملي  -   ع  مللة، ةلع  مللل( 4)
(،  حقرةق  حل نية 458(، معا  ح ة  حققفاء )ا  1/168(،  فرة  حل ة )2/58٠)

 (ي 22٠حلعسيفري )ا  
 (ي 647(،  خلالصة )2/215  ظر   حنجيل )( 5)
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، ة ملن ِنقة، ة حديم، ة مليتة، ة خلنلير، (1)ةلن   خلمر،   ما ُ ر ِم سن،ِ   حيفتافاألول
ةلع  ، ة حنيطي ة، (4)ابً ةلع   حيت ماتي ضر ، ة ملنقن ة، (3)ماتي َتنيقاً  (2)ةلع  ) حيت(

ةكا  ما  صيي  حسُّنية عل  ، (6)مامل ُتدَرا  كا ا؛ ةأكيلة  حسيُثع، (5) حيت ماتي ابحنيطح
ا ُ ر ِمي ابحني،، (7)كا ُُمر   للية؛   رمي. خبصنص.  (8)أة ابست ثاث، ة تتلقن  يف أهني

 ي(11)ةَ رم  حِث ال، (1٠)ةَ لُّ  حن شيية، (٩) حعرف نا؟
، ة حِثتيع، (12) ملتي ا من  حتيمر أة  حليسيش ةمن.  حنيثيا،    حوُمسيِفراألصل الثاين

                                                           

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ يف قنح. تعاي  ﴿ (1)

 . ٩٠ ملائدة   ﴾ٺ ٺ
 من )ة(ي   قطة( 2)
 (ي 463(، معا  ح ة  حققفاء )ا  25/267(،     حعرةل )1٠/٩2حساا  حعرف )( 3)
 (ي ٩/4٩5(،     حعرةل )877(،  حيفليال )ا  3/51٩(، حساا  حعرف )٩/2٠2 ايش  حل ة )( 4)
 ي (2/621حساا  حعرف )، (313خمتار  حص اح )ا  ، (4/225 ايش  حل ة )  ظر   (5)
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ﴿اي  يف قنح. تع( 6)

 ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
 . 3 ملائدة  

(، 4217(، سرق   )5/136تر   حث اري يف ص ي .، كتاف  مل ازي، ابف  ملةة تيرب )( أ7)
ةمسل  يف ص ي .، كتاس   حصيد ة حاابئح، ةما حيرم من   ين ا، ابف  رن أكل    

( عن ان ع، عن  سن عمر )أا رسنل هللا صل  هللا 561ق   )(، سر 3/1538  مر  إل سية )
 علي. ةسل   هن  ينم تيرب عن  نم   مر   للية( ة حلقظ حلث اريي 

 أي ما تر ه  حعرف تثي اًي ( 8)
 ( لاين  حنجف  عن   ص افي 15/141  اةي )  يف   ملاةردي يف( ٩)
 أي   مر  حن شيةي ( 1٠)
(،  ق.  حل ة 28/٩6   ع س ل، ةلن  ملتنحد س    مار ة حقرلي   ظر      حعرةل ) حث ال( 11)

(ي قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل 1/31٩(، معا  منت  حل ة )66ةسر  حعرسية )ا  
 رق  (  ةةج.  رن  حث ل  أ . متنحد من  الل ة ر م،  ي لش  ي.  حت رن، ةال12/125)

س  أا ييفنا   ر م من أصلية  حاكر أة      ، ةما يتنحد من   مار  حن شع ة حقرل 
  الل؛  ل   صل ي 

(، معا  ح ة 3/511(، حساا  حعرف )5/7  ظر   حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )( 12)
 (ي 5/38٠(، مقاييا  حل ة )474 حققفاء )ا  
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 ي(3()2)ة ة  ِنطة ة حشيعري ةحننلاةلن  من  حاُّر ، ة حوِملير، (1) حعسل  ةلن   ثيا

،  ي رم كلُّ  ي انفق من  حسِ ثا ؛ (4)أة  َ لث.،   ما يتقنيل سناس.األصل الثالث
، ة حنيِمر،   سد؛  حنياف من  حسِ ثا  (6)ةمن ) ة ل(، (5)ةكلُّ  ي خملشق من  حطُّينر

ة حسِ نينر، ة حقيل، (7))ة حائش(، ة حيفلش، ة حقفد
  قاي أاب عثد هللا (٩)()ةقيل، (8)

ةلن  -، ة حثَوربي ، ة حدُّف  ، ة حقرد، (11)كمالش ماح ؛  (1٠) حثنشناع  تتار حنقس.  لي.
ةيف ، (12)ةلن   ين ا يعادي   سد -ة ح ا ية ساكنة ،   ةي مقتن ة؛ سثاءين من دت 

 يأ ي. ال حيرم؛  حقيل ةج.
                                                           

 ي (1/1٩5(، مقاييا  حل ة )2/171ش  حل ة )(،  اي1/254  ظر   فرة  حل ة )( 1)
(، حساا  حعرف 4/324،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )(13/144 ايش  حل ة )  ظر  ( 2)

 (ي 14/118(،     حعرةل )5/172)
ملا أترج.  حث اري يف ص ي .، كتاف   مل ازي، ابف  سع  أ  منس  ةمعا  قي  حيمن ( 3)

سع . قي  حيمن،  سهح.  أا  حنيب عن أ  منس    شعري ( 4343(، سرق   )5/161)
عن أشرسة تصنع هبا،  قال  )ةما لع؟ ( قال   حثتع ة مللر،  قلي    سردة  ما  حثتع؟ قال  

  ثيا  حعسل، ة مللر  ثيا  حشعري،  قال  )كل مسيفر  ر م(ي 
 ي (1/363حساا  حعرف )(، 7/178ن رحي   ظر   ايش  حل ة )أظا ري  جل   مل لش( 4)
ملا أترج. مسل  يف ص ي . كتاف  كتاف  حصيد ة حاابئح ةما يؤكل من   ين ا، ابف   رن ( 5)

( عن  سن عثال، قال  )هن  1٩34( سرق   )3/1534أكل كل  ي انف من  حسثا  )
 لش من  حطري(ي عن كل  ي انف من  حسثا ، ةعن كل  ي خم رسنل هللا 

 يف ).(   لي ( 6)
 ساقطة من ).(ي ( 7)
    (6/8مقاييا  حل ة )   نرةي   ظر  -سيفسر  حس  ةتشديد  حننا  ملقتن ة  - حسننر( 8)

 (ي 4/381(، حساا  حعرف )12/٩3 حعرةل )
 يف ).( ةرةيي ( ٩)
 (   يفاه أسن عاص   حعثادي عن  حثنشناعي 12/128شرح  حنجيل )قال  حر  عع يف  حعليل ( 1٠)
(، 1/541 ملالش عند  ملاحيفية كر لة أكل  حسننر   للع ة حن شعي   ظر   ملدة ة )( 11)

(، خمتصر 3/226(،  حتنضيح يف شرح خمتصر  سن   اجش )4/372 حنن در ة حل د ل )
 (ي 4/356ة إلكليل )(،  حتا  4/1٠٠(،  حاترية حلقر يف )8٠تليل )ا  

 (ي 2/584(،  حص اح )1٠/٩4(،     حعرةل )4/37  ظر  حساا  حعرف )( 12)
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، (4)ة حصيقرة، (3)ة حسيقر، (2)ة حشيال ، (1)ل  مل لش من  حطُّينر   حثازيةمن  ة 

مما ح.  (٩)) حنسر( (8)ةمل يُعدي  اعة،  حطري (7)ة يع جن رح/، (6)ة حنيسر، (5)ة حُعقاف
 يت ث ٌ   ي. مس؛ ةقاحن   ُ ر ِم، خَملشٌ 

، (11)ة  صح  رن  سن آة ، ة  ر ش 1٠)ةحيل  ح يثع ة ح يشُّ ة ح يعلش ة حريسن  
                                                           

 (ي37/168(ي     حعرةل )6/2281  ضرف من  حطري يصطاد س.ي   ظر   حص اح ) حثازي( 1)
 (ي 1٠2معا  ح ة  حققفاء )ا  

(،     حعرةل 13/243  من سثا   حطري، ةلع معرسةي   ظر  حساا  حعرف ) حشال ( 2)
 (ي 1/326(،  ملصثاح  مل  )35/2٩8)

    حعرةل ، (4/372ساا  حعرف )حمن جن رح  حطري، ةيقال  حصقر، ة حلقري   ظر    حسقر( 3)
 ي (4٠٠ حقامنل  فيط )ا  ، (12/5٠)

(، معا   حل ة  حعرسية  ملعاصرة 4/464  ما ال يصيد من  حط ريي   ظر  حساا  حعرف ) حصقرة( 4)
 (ي 8/3٠8  عظ  )(،  فيف  ة فيط 2/13٠2)

  طَائِر من كن سر  حطري، قني  مل احش، مسرةل، َحُ. منقار قصري أعقف،  اد  حيَثَصري  حعقاف( 5)
 (ي 4/85(، مقاييا  حل ة )1/621  ظر  ، حساا  حعرف )

    حعرةل  (2/826 حص اح )   ظر  حقلة أ سر، ة حيف ري  سنري  ة ع  طائري  حنسر (6)
 ي (4٠3منسنعة  حطري ة  ين ا )ا  ، (14/2٠7)

 ي (.( من  س ة )ف/286) هناية  حلن ة (7)
( عن 8/23٩(، ة قل.  سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )435منف   سن  حصثاغ يف  حشامل )ا  ( 8)

 س ي  حقاضي ؛ أ   حطيش  حطربي، ة  
 يف ).( ة حنسري ( ٩)
  دةيثة  نق  حقهرة،   ث. ةأ انه أطنل منفا ةرجاله أطنل من يدي.ي   ظر   ملصثاح  حريسن ( 1٠)

 (ي 3/234(،  ايش  حل ة )8/111(، حساا  حعرف )1/217 ملنري )
   ين ا من  صيلة  حيفلثي ال ةرتثة  حل ن   ، يعيش يف  حثلد ا   ارية، ةلن أص ر  سن آة ( 11)

(،  ملصثاح  ملنري 8/4٠2(، حساا  حعرف )1/34 اًما من  حائشي   ظر   ملعا   حنسيط )
(، ةيف  ل أكل. ةجفاا؛  حنج.   ةل  لن  الل، قال  ملاةردي يف   اةي 1/32)
تعليل  حشا عع؛   . ال يثتدئ ابحتعدي، ة  . ال يتقن  سناس.، (  لن مقت   15/13٩)

 فن كا ر ش ة حنج.  ح اين  لن  ر م؛   . من جنا  حيفالف، ة حعرف ال تستطيث.، ة  .  
  لن   صح، ةس. قطع  ملر ةزةي ة  ظر   ملفاف (٩/15 جملمن  )كري.  حر ئ ة، قال  حننةي يف 

(، 524(، كقاية   تيار )ا  3/272 حطاحث  ) (، رةضة4/5٠5(،  حثياا )1/451)
 (ي 6/15٠(، م    فتا  )12/132 حعليل شرح  حنجيل )
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  قد يُظنُّ أاي  نِر  ة حن شيال من  إل ساا  ستن شي (2)قال  إلمام ) ي.(، (1)ةلرية ة شية

عند ُتلنِ   حقر  يف ِسِ   حق ط
، (5)ة ل  سن ِعرل، (4)مل  َِل قطعاً ؛  إاي كا ي كاح ، (3)

  ةيف  حصِ  اح، ةق طن لق يشث.  حسِ فامةلن  د سة قدر  حسي لة   ل شنك، ة حدُّحيُدل، (6)ة حنسر
ة حسِ مُّنر، (7)أ ي. عظي  قنا ا

ة حسِ نااف، (8)
؛ (12)ة حقن ، (11)ة  ن صل ،(1٠)ة حقماق ، (٩)

 يابحقاء ة حننا
                                                           

(، 15/13٩(    صح  رميفماي ة  ظر    اةي  حيفثري )٩/15قال  حننةي يف  جملمن  )( 1)
(، 7/15٩(،  حنسيط )18/211(، هناية  ملطلش )1/451(،  ملفاف )83 حتنثية )ا  

 (ي 6/15٠(، م    فتا  )4/5٠5 حثياا )
 ساقطة من ).(ي ( 2)
 (ي 5/6٠، مقاييا  حل ة )(4/2٠ ايش  حل ة )    تثال  ملطري   ظر   حق ط ( 3)
 (ي 18/211  ظر  هناية  ملطلش )( 4)
ث.  حقهر، أشرت أصل  أس ي   ظر   ملصثاح  ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري   دةيثة تش سن عرل( 5)

(،  ملعا  557(، حساا  حعرف  حقامنل  فيط )ا  2/52(،  ايش  حل ة )2/4٠2)
 (ي 2/5٩2 حنسيط )

ي   ظر   فرة  حل ة عين  سنة  ح ح.،   دةيثة أص ر من  حسننر ط الء  حلنا ال   ش حنسر( 6)
 (ي 5/272(، حساا  حعرف )15/1٩٠(،  ايش  حل ة )1/33٠)

(،    11/24٩(، حساا  حعرف )14/48(،  ايش  حل ة )4/16٩٩  ظر   حص اح )( 7)
 (ي 28/4٩٩ حعرةل )

نفا أسند المع، ةأشقر، يت ا من جلدلا  ر ء   د سة تيفنا سثالد  حرةل، تشث.  حنما، ةم حسمنر( 8)
 (ي 4/38٠(، حساا  حعرف )12/2٩3(،  ايش  حل ة )12/81ماحية   مثااي     حعرةل )

 ين ا ص ري من  حقن رن ح.   ش طنيل، ك يف  حشيعر، ُي رف س.  مل ل يف تق ة    حسنااف( ٩)
(، معا   حل ة  حعرسية  ملعاصرة 3/42. أزرق رمادي ي   ظر      حعرةل ) حص عند، حن 

 (ي 1/453(،  ملعا   حنسيط )2/1116)
(،  ايش  حل ة 5/2٠15   ع  حقمقامة، ةلع ص ار  حقر دي   ظر   حص اح ) حقماق  ( 1٠)

 (ي 1/446ة يف مريش   دي  ة  ثر )(،  حنفاي5/4(، مقاييا  حل ة )5/7٠)
ي   ظر  تيفملة  ملعاج  اء طنيل  حعنا   ع   نصلة  ةلع طري أعظ  من طري  مل  ن صل( 11)

 (ي 3/221 حعرسية )
(، 1٠/48٠ن جلدهي   ظر  حساا  حعرف ) ن  من جر ء  ح علش يؤتد  حقرة م   حقن ( 12)

 (ي 27/3٠٩(،     حعرةل )2/481) ملنري  (،  ملصثاح243خمتار  حص اح )ا  
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 يأة متنحيدة منفما، سن ء كا ي عرسية أة عامية؛ (1)ةحيل أكل  خليل 

 فرع:
ع؛  يُلت ا ابحث ل يف  حتي رن كل  ين اق متنحيدق من مهكنلق ةمري مهكنلق  -كاحسِ مي

ةكا    مار  ملتنحيد من ، (2) إ ي. متنحد من  حاِ ئش ة ح يثع-سيفسر  حس  ةسيفنا  ملي 
، عل سع ف   حلير  ة من  ح ةج، سن ء كاا  ملهكنل  حاكر ة     ؛   للع ة حن شع

أ ي. جينز ؛ ةعن  تاة   حقر ء، ةلع  ر مٌ ، ةقال  لع متنحيدة من مهكنلق ةمري مهكنلق 
 (4)كقرلق ةأ اق ؛  ةحن تنحيد  ين ٌا س   ين    مهكنح ، (3)أكل  حلير  ة كاح يعلش

 ي لي سال تاللق ؛ ة شعق 
 من ، /ف[ من   ين ا  فن  ر مٌ 11٩] ما أمر  حشيار  سقتل. األصل الر ابع:

، (6)ة ِ دأة، ة حيفلش، ة حعقرف، ة حقهرة،   يية؛ (5) ح    حقن سا  حسِ ي  ملنصنصال
ةقد ، ةيسمي   حُ د ل  حيفثري ة حص ري؛ ةكا   ح ر ف   سند ة حيفثري، (7)ة ح ر ف   سقع

ةأما ، صي يح  يفما حُ د ل  حصي ري عل   ح ةيُقال ح.، ييفنا أسند ةقد ييفنا رماد ً 
ةقد ييفنا ُ َمري  ملنقار ة حر ِجل ، ةيقال ح.  حلي غ، ةلن أسنٌد ص ريٌ ؛ مر ف  حلير 

؛ (8)

                                                           

(، سرق   7/٩5ملا أترج.  حث اري يف ص ي .، كتاف   حاابئح ة حصيد، ابف   نم  خليل )( 1)
سرق    (،3/1541(، ةمسل ، كتاف  حصيد ة حاابئح، ابف  يف أكل  نم  خليل )552٠)
ينم تيرب عن  نم   مر، ةرت،  قال  )هن   حنيب  ( عن جاسر سن عثد هللا 1٩41)

 يف  نم  خليل(ي 
 (ي 3/1٠2(، مقاييا  حل ة )2/74(،  ايش  حل ة )3/1232  ظر   حص اح )( 2)
 حقتاة ي (، عن  تاةي  حقر ء  حث ني، ةمل أقف علي. يف  8/236 قل.  سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )( 3)
(، 1/48(، مقاييا  حل ة )1/21   ا  أ     اري   ظر   حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )( 4)

 (ي 13خمتار  حص اح )ا  
يف ص ي .، كتاف    ج، ابف  ما يندف حلم رم ةمريه قتل. من  حدة ف  مسل تر  ( أ5)

. قال  )مخا أ  ( عن عائشة رضع هللا عنفا، عن  حنيب 11٩8)، سرق   (2/856)
  ن سا، يقتلن يف   ل ة  رم    ية، ة ح ر ف   سقع، ة حقهرة، ة حيفلش  حعقنر، ة  دأة (

  دأة  طائر من  جلن رح ينقض عل   جلر  ا، ة حدة جن، ة الطعمة، ةحننلاي   ظر  حساا  (6)
 (، 1/15٩(،  ملعا   حنسيط )7٩(  حقامنل  حققفع )ا  1/54 حعرف )

(، 157 سقع،  حاي  ي. سن د سيان، ةلن أيكل  جليفي   ظر   حتعريقال  حققفية )ا   ح ر ف  ( 7)
 ي(32٩(ي معا  ح ة  حققفاء )ا  1/57(،  ملصثاح  ملنري )2٠/352    حعرةل )

(، 1/4٠7،  ملعا   حنسيط )(2٩1منسنعة  حطري ة  ين ا يف   دي   حنثني )ا    ظر  ( 8)
  (ي32٩معا  ح ة  حققفاء )ا  
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 ي(1)  الٌل عل   حص  يح

طائر  -ةلع   س    حثاء ة ح    ملعا  ةابح اء  مل ل ة  -ة حُث اثة ، (2)ةحيرم  حريمَخَة 
 ي(5)عل   حصي يح (4)ةكا   حَعقيَعا، (3) حن . مربةيف، دةا  حريمَخة سطعء  حطيري ا، أسيض

ة إِلَةز ة حيَفرِكع ِ ، كاحثط؛  ةلع  ما ال يالزم  ملاء، ة ل طينر  ملاء
سال ، (6)

فا ال وال  ق ي ووق (8)َمريوو إاي  حصييي ؛ ضووونر  ملاء  حثيوووةيف طي، (7)َلاوووقال يف  حليقي ، تاللق 
                                                           

(  ةأما  ح ر ف  ه ن    منفا    سقع ةلن  اسا  رم 3/272قال  حننةي يف رةضة  حطاحث  )( 1)
سال تالل، ةمنفا    سند  حيفثري، ةيقال ح.   ح د ل  حيفثري، ةيقال   ح ر ف  جلثلع؛   . 
يسيفن  جلثال، ةلن  ر م عل    صح، ةس. قطع  اعة، ةمنفا  مر ف  حلر ، ةلن أسند 

قال ح.   حل غ، ةقد ييفنا  مر  ملنقار ة حرجل ، ةلن  الل عل    صح، ةمنفا  ص ري ي
مر ف ص ري أسند أة رمادي  حلنا، ةقد يقال ح.   ح د ل  حص ري، ةلن  ر م عل    صحي 

(،  حعليل شرح 6/151(، م    فتا  )524(، كقاية   تيار )ا  ٩/23ة  ظر   جملمن  )
 (ي 12/136 حنجيل )

  طائر يشث.  حنسر يف  خللقة، مثقعة سثيان ةسن د يقال ح.    نقي   ظر   حص اح حرمخة ( 2)
 ي (7/163(،  ايش  حل ة )12/235(، حساا  حعرف )5/1٩2٩)

 (ي 2/118(، حساا  حعرف )5/173(،     حعرةل )1/56  ظر   ملصثاح  ملنري )( 3)
  طائر حنن   مامة طنيل  حا ش  ي. سيان ةسن د ةلن  ن  من  ح رابا كا ي  حعرف ا حعقع( 4)

 (ي ٩1٠(،  حقامنل  فيط )ا  2/422تتشاءم س.ي   ظر   ملصثاح  ملنري )
 ي (12/136(،  حعليل شرح  حنجيل )6/151(، م    فتا  )٩/23  ظر   جملمن  )( 5)
  طائر من طينر  ملاء، طنيل  حساق  ة حعنا، ىف قدر  إلةزة أمرب  حلنا أسرت  حا شي  حيفركع (6)

 (ي 2/784،  ملعا   حنسيط )(5/54معا  منت  حل ة )  ظر  
حيل؛ قاحن     .   تتلف  قفاء  ملالش  حشا عع يف  حلقلا عل  قنح ،  حقنل   ةل  أ . ال( 7)

(، 8/64(، ة حث ني يف  حتفايش )3/273مست ث ، ةس. قال  حننةي، يف رةضة  حطاحث  )
(، ةمريل ، ة حقنل 6/152(، ة حشرسي  يف م    فتا  )2/46٠ة سن  حصالح يف  تاةي. )

(  لن   ظفر، ةمال قحي. 12/136 ح اين  لن  الل، قال  حر  عع  حعليل شرح  حنجيل )
 ، ق اقا ابحيفر كعي (18/212هناية  ملطلش )مام يف  إل

لن عثد  حن  د سن   س   حقاضع أسن  حقاس ،  حصيمري، من أص اف  حنجنهي تنىف سنة ( 8)
، من مصنقات.   إلي اح يف  ملالش، ة حقيال ة حعلل، أدف  ملقيت ة ملستقيتي   ظر  ه(386)
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، (2)ةلن طائر يسثح يف  جلن مر ر ً  كه ي. ينصشُّ عل  طائرق ؛  ر مٌ  ظل. ةمالعشي (1) لُّ 

فملة ةابحع   مل، ةلن  س    حصاد  ملعامة ة تح  حن ة -يف   صح  ة ح ُّنَ ، ةكا   حثنم
قال أسن عاص   ،  إاي صح  ح  جر   خلالل يف  حثنمة، (3)ةقيل ق ي.  كر  حثنم -

قال ما  ست ناه ؛ ة حلقا.  اٌلل، كاحسِ ثا   حيت  تنفا؛  (5)من  حطُّينر  ر مٌ  (4)ة حنيفال
ةما يَتقنيل ، (6)ةقال  حثنِشنياعُّ   حليقا.  الٌل سال  ست ناء، ةلن  ة  مل لش؛  حني،

 ي(7)ةما يَتَقنيل ابحيناا  ر ٌم/، قال ما  ست ناه  حن ،؛ حطيالر ل  اللٌ اب
ل، ةمن.   ندلد؛ ة ح   ر مٌ ، عن قتل.    ما هن   حنيباألصل اخلامس ، ة حني ي

 نق  حعصقنر يصيد طائٌر  -اب رةل  ملفملة  -ةلن؛ (٩)ة حصُّرد، (8)ة خلُّطيال، ة حنيمل
، ييفنا يف  حث ر  صق. ة صق. أسند، ةقيل لن طائر أسقع ض    حر أل،  حعصا ري

                                                           

(، طثقال 3/33٩ حيفرب  حلسثيفع ) (، طثقال  حشا عية12/4٩2سري أعالم  حنثالء )
 (ي 351 حشا عي  )ا  

 (ي ٩/33 قل. عن.  حننةي يف  جملمن  )( 1)
 ي (4/212    حعرةل )، (4/212    حعرةل )(، 2/554  ظر   ملصثاح  ملنري ) ( 2)
(، حساا 568ةقيل  طائر من طري  حليل من جنا  نامي   ظر  جممل  حل ة السن  ارل )ا  ( 3)

(،  ملصثاح  ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري 3/46(،  ايش  حل ة )8/23٠)  حعرف
 (ي 21/43٠(،     حعرةل )743(،  حقامنل  فيط )ا  2/365)

(، 845  لن  حاي ينتل   حل   س نا ه حيهكلي   ظر  جممل  حل ة السن  ارل )ا   حنفال( 4)
 (ي 16/587(،     حعرةل )57٩يط )ا   حقامنل  ف

 ي (3/274(  قل.  حننةي عن. يف رةضة  حطاحث  )5)
 (ي 12/14٠(، ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )٩/22 قل. عن.  حننةي يف  جملمن  )( 6)
 /أ( من  س ة )ة(ي 286)هناية  حلن ة  (7)
من  حطري أسند  حلنا، سرعة  خلطف   لث.ي   ظر  مقاييا  حل ة    ضرف خلطال( 8)

 (ي 23/227(،     حعرةل )٩/77(، حساا  حعرف )2/1٩7)
(، سرق   4/367(، ةأسن د ةد يف سنن. )3٠66(، سرق   )5/1٩2أتر  أ د يف مسنده )( ٩)

 عن قتل أرسع من ، قال  )هن  رسنل هللا (، ةمري ا عن  سن عثال 5267)
( 8/142 حدة ف   حنملة، ة حن لة، ة ندلد، ة حصرد(ي ص  .   حثاين يف قرة ء  ح ليل )

 (ي 24٩٠ ي رق   )
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 ةال تر ه قال يف شعثةق أة شارةق ال يقدر علي.، أي أصاسع؛ ح. سرثن عظي ٌ ، ض    ملنقار
قال  حري  عع  ةقد ،  ر مٌ  (3)ة خلُقياش، (2)ةأكلفا  ر ٌم عل   حصي يح، (1)أ دٌ 
ةص  . ،   أ ي.  اللٌ أحدمها  وجهان (5))  حلقلا(ةيف ، (4).  خلاللجيعء  ي
 ي(7)عند  حث ني ة حنينةي  أ ي.  ر مٌ  وأصحهما، (6) ح ل يل

  ةلن كل ما عشي ةلدر ةقاي تقريقي قال  حشيا عع ، ةأ ن     مام كلفا  اللٌ 
  لن (12)ةقال  حيفسائع، (11()1٠)ة حقن تي (٩)ة حَقماري (8)أمساؤه قي  حيمام ة حديابسع

                                                           

 (ي 3/25٠(، حساا  حعرف )3/21(،  حنفاية )12/٩8  ظر   ايش  حل ة )( 1)
(  لن  ر م عل   ملالش، ةضعف  حنج.  آلتر، ةلن ٩/22قال  حننةي يف  جملمن  )( 2)

  حقنل حبل.ي 
 ملصثاح (، 6/2٩٩  طائر يطري ابحليل، ح عف سصره يف  حنفاري   ظر  حساا  حعرف ) خلقاش( 3)

 ي (17/1٩1    حعرةل )، (1/175 ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري )
ةمل أجد  ي. قال ، ةمما هنع عن قتل.  خلقاش  (12/137 حعليل شرح  حنجيل )قال  حر  عع يف ( 4)

 ي  حت رن، ةقد جيري  خلالل  ي.
(، ة حث ني يف 3/273يف كال  حنس ت   حعلا، ة حصن ف  حلقلاي   ظر  رةضة  حطاحث  )( 5)

  ي(8/64 حتفايش )
 (ي 7/162  ظر   حنسيط )( 6)
  ي(8/64(، ة حث ني يف  حتفايش )3/273  ظر  رةضة  حطاحث  ) (7)
 ع  حدسسع  ةلن طائر من   مام  حنرق ةقيل لن  كر  حيمامةي   ظر   فرة  حل ة   حدابسع( 8)

 (ي 2/٩٩(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )1/2٩8)
  ظر   حص اح  ع  حقمري، ةلن ضرف من   مام، مطنق،  سن  حصنلي   (  حقماري٩)

 (ي 2/758(،  ملعا   حنسيط )2/7٩٩)
   ع  اتتة، ةلع طائر من  ة ل   طن ق، زعمن  أا   يال  رف من صن اي  حقن تي( 1٠)

 (ي 2/23٩(،  ياة   ين ا )1/25٩  ظر   حص اح )
 (ي 2/228  ظر    م حلشا عع )( 11)
سن  لة أسن   سن  حيفنيف  ملعرةل ابحيفسائع، أ د  حقر ء  حسثعة، كاا قمامًا يف لن علع ( 12)

 حن ن ة حل ة ة حقر ء ل، من مؤحقات.  معاين  حقرآا، ةكتاف يف  حقر ء ل، ةكتاف  حنن در 
 (ي 7/554(، سري أعالم  حنثالء )3/2٩5 حيفثري،   ظر  ة يال   عياا )
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ةقال  ح ل يل ةمريه  ، (1)   حاي أيحقفاة حيمام، ةلن  حن شع،  حاي ال أيحف  حثينل

، (4)ة حقطا (3)ةقال  حري  عع  ةيندر  يف   مام  حنرشاا، (2)  مام  كلُّ   ل طنق
سقتح  حقال ةقسيفاا  حثاء  ملن دة  - ََكر   ال ة س   جلنا  حقثج  ة حيعقنفي   تف 

؛ (6)يعقنف  ي ت، ابحاكر (5) ىت )يقنل(، يقع عل   حايَكر ة      -ة جلي  ة حقت ة 
 ية حني لة  ىت يقنل يعسنف، (7)ظِلي  ةكا   حنيعامة  ىت يقنل

ة ي. ، (8)ةيدتل  يفا  حليرزةر، ة حعصا ري ةقا  تتلقي أ ن عفا ةأحن هنا  اللٌ  
ةلع  -فملة ساكنةةلع سصاد مفملة مقتن ة ةع  م - ة حصًّعينة، (٩)أ ي.  ر مٌ ؛ ةج.ٌ 
 (14)مرةوووة  ، (13)شوووودحيووول  حعنووووةحي، (12)ة حن ر، (11)لوووة حثلث، (1٠)ا ريوووار  حعصوووص 

                                                           

 (ي 32/7(،     حعرةل )128حشا عع )ا    ظر   حل لر يف مريش أحقاظ  ( 1)
 (ي 7/162  ظر   حنسيط )( 2)
طائر شث.   مام، ةلن ساق  ر، ةلن من  حن شيال، ة م. أتف من   مامي   ظر   (3)

 (ي 17/44٩(،     حعرةل )6/372(، حساا  حعرف )6٠٩ حقامنل  فيط )ا  
 ي (12/138 حعليل شرح  حنجيل )  ظر  ( 4)
 من )ة(ي  ساقطة( 5)
 ي (1/622حساا  حعرف )، (4/87 ايش  حل ة )، (1/44٠ فرة  حل ة ) ظر  (  6)
 (ي 1٩7(، خمتار  حص اح )ا  6٠2، جممل  حل ة )ا  (14/276(   ظر   ايش  حل ة )7)
 حلرزةر  طائر من رتثة  حعصقنر ل، أكرب قلياًل من  حعصقنر، ح. منقار طنيل،  ة قاعدة عري ة، ( 8)

،    (4/323(، حساا  حعرف )1/3٩2 اه طنيالا ماسثااي   ظر   ملعا   حنسيط )ةجنا
 (ي 11/423 حعرةل )

( قي 8/238، ة سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )(٩/557 حنا   حنلا  ) سث.  حدمريي يف ( ٩)
  حثند ياعي 

 (2/8٠(،  ياة   ين ا )6/24٠٠  ظر   حص اح )( 1٠)
  طائر  سن  حصنل، قيل  لن  حن ر، ةقيل لن  حعندحيشي   ظر  حساا  حعرف  حثلثل( 11)

 (  ملصثاح  ملنري 11/68)
مقاييا ، (8/1٠8 ايش  حل ة )، (2/782 فرة  حل ة ) حن ر  طائر أص ر من  حعصقنر، ( 12)

 ي (5/453 حل ة )
(، حساا 3/226حن اني   ظر   ايش  حل ة ) حعندحيش  طائر أص ر من  حعصقنر، يصنل أ (13)

 (ي 2/432(،  ملصثاح  ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري )1/631 حعرف )
 (ي 11/81(،     حعرةل )4/214  مرة  ضرف من  حطري كاحعصا ريي   ظر  حساا  حعرف )( 14)
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مقتال  حطيالر  (2)صل عند  حشا عع )أاي كلي(قال  حقاضع    ، (1) ملالش عل  طري ق

ة حليقا.  الٌل قال ، كاحعثال؛  قال  حعثادي   حن فال  ر مٌ ، (3)ةحيا سنفالق  فن  اللٌ 
ةما يتَقنيل ، (4)ةما يتَقنيل ابحطيالر  الٌل قال ما  ست ناه  حني،، ما  ست ناه  حني،

ةلن س     اء  ملفملة ؛ (5)ةحيل   ُثار ، ديجا ةحيل  ح،  ت ل  حنعام،  حنياا  ر مٌ 
 ي(6)ة حطاةةل، ة  صح  رن  حثث اءي ة تح  حثاء  ملن دة

 ي(1٠)ةتثع.  حعالع، (٩)ة حصييمريُّ ست رمي.، (8) قطع  حث نيُّ حبل. (7)ةأما  حشقر ق 
 (11)ةما )تستطيث.(، رف من   ين ا  ر مٌ   كل ما تست ث .  حعاألصل السادس

دةا ألل  حثن دي  حاين ؛ ة ملرجع قي  حعرف  حاي يسيفننا  حثلد ا ة حقر ،  اللٌ 
 ي  ح رةة دةا  فتاج  )يف  احة ، ةقي ألل  حيسار منف ، (12)أيكلنا ما دفي ةدر 

 الستطاسة  ة عترب  ملاةردي أاي ييفنا،  خلصش ة حري الية دةا  جلدف ة حشِ دية
                                                           

 الشي (، ةقال  لن  مل3/273( ةيف رةضة  حطاحث  )٩/21ص  .  حننةي يف  جملمن  )( 1)
 يف )ة( قا كااي ( 2)
 (ي 8/237كقاية  حنثي. )  ظر   ( 3)
 (ي 8/237(، ة سن  حر عة يف كقاية )3/274 قل. عن.  حننةي يف رةضة  حطاحث  )( 4)
عل  شيفل  إلةزة، يف منقاره طنل، سرأس. ةسطن. مربة، ةحنا ظفره ةجنا ي.     ثار   طائر( 5)

 ي (1٠/5٠٩    حعرةل )(، 1/118ملنري )كلنا  حسماّن ماحثاي   ظر   ملصثاح  
(  لن   صح، ة قل.  حر  عع عن. يف  حعليل شرح  حنجيل 8/65قال  حث ني يف  حتفايش ) (6)

 ( ةمل يعقثاه، ة تتاره  سن  حصالح يف  تاةي.٩/21( ة حننةي يف  جملمن  )12/13٩)
 (ي 2/472)

نقار، ةأبطر ل جنا ي. سن د، ةسظالر ا  حشقر ق  طائر دةا   مامة أت ر  حلنا، أسند  مل( 7)
 (ي 1٠/17٩(، حساا  حعرف )٩/285(،  ايش  حل ة )1/31٩ رةي   ظر   ملصثاح  ملنري )

 (ي 8/65  ظر   حتفايش )( 8)
 (ي 3/273(، ةيف رةضة  حطاحث  )٩/21 قل. عن.  حننةي يف  جملمن  )( ٩)
 (ي ٩/63(،  ملفمال )٩/553(،  حنا   حنلا  )1/565  ظر  أسىن  ملطاحش )( 1٠)
 يف ).( تستطيش من.ي ( 11)
  مال، ة ملقصند أهن  أيكلنا كل شعء من مري متيلي   مش  عل    رن، ةدر معىن دف( 12)

 (ي 1/37٠(، حساا  حعرف )1/124(،  حص اح )1٠/33٩  ظر   ايش  حل ة )
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  أاي  حرُّجن  قي  حعرف (4)ة كر  اعة، (3()2)يف سالدل / (1)ة الست ثاث منف (

قال  حري  عع  ةيشث. أاي يُقال  يرجع يف كل زمااق قي ، /أ[12٠]  حيفائن  يف زمن. 
 -ةيدلُّ علي. ما  يفاه  حعثادي عن  حرُّة ين  أ ي. قال يف  حعصار  ،  حعرف  حاي  ي.

، كنيا  ُقيت أب ي.  ر مٌ   - (5)ةح. شث. من  خلنا ا، ن  من  جلر د ي رف قي  حسن دةلن  
قي  حثادية ةسهحنا  (7) ثع نا من. جر ابً ،  قال  ق ي.  اللٌ  (6) ىت ةرد علينا  ملاسرجسع

أة مست. ابس  ،  إا  ستطاست.  حعرفي (٩)  تف  (8)،   جلر د  ملثارا قاحن   لا، عنفا  حعرف

                                                           

 ساقطة من )ة(ي ( 1)
 /أ( من  س ة ).(ي 287)هناية  حلن ة  (2)
 ي (15/133  اةي  حيفثري )  ظر  ( 3)
(، ة قل. 8/231(، ةس. قال  سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )2/271 ، علي.  حشا عع يف   م )( 4)

 ي ( عن أ  علع  حطربي4/5٠7عن  حقاضع  س ، ة يفاه   حعمر ين يف  حثياا )
 (ي 2/15٩  ظر   ياة   ين ا  حيفرب  )( 5)
 مد سن علع سن سفل سن مصلح  حققي. أسن   سن  ملاسرجسع  حنيساسنري شي   حشا عية يف ( 6)

ةقيل تنيف  ه(384)تقريثا، ةتنيف سنة  ه(3٠8)عصره ةأ د أص اف  حنجنه، ةحد سنة 
، طثقال  حشا عية السن (334ثالث ةمثا  ي   ظر  طثقال  حشا عي  )ا  (ه383)سنة 

 (ي 16/447(، سري أعالم  حنثالء )1/166قاض  شفثة )
(، خمتار 11/37ي   ظر   ايش  حل ة )شاء، ال ينعع  ي. قال  ساةعاء من قلاف  ح   جلر ف( 7)

 (ي 2/14٩(،     حعرةل )55 حص اح )ا  
 (ي 12/144  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 8)
(  ةمن   صنل  حيت يُرجع قحيفا يف  حت ليل ة حت رن 18/21٠قال  إلمام يف هناية  ملطلش )( ٩)

ڳ  ﴿ عع  ح    صَل   عظ ، ةأثثت. سقنح. تعاي  ما يستطاف ةيست ث ، ةقد رأ   حشا

، حيفن  حرجن  قي طثقال  خللا عسر، ةتنليل كل قنم 4 ملائدة    ﴾ ڱ ڱ ڱ
عل  ما يستطيثنا ةيست ث نا ينجش  تتالل    يفام يف   الل ة  ر م، ةلا  خُياحف 

 يفاا   قرُف تنليَل ةضع  حشر  يف  ل  حنال عل  متثن ق ة  د قحي. يرجعنا، ةس. يعتربةا، 
لا  عل  ما تست ث .  حعرف ةتستطيث.،   يف  ح  متسع؛  إاي  حعرف حيسي أمة عائقة، 

ڳ ڱ  ﴿ةحيا يف مر جعتفا ما يؤدي قي ما ي ي ا  ملطاع ، ةال سُد من  ل قنح. سث ا .  

 عل   الستطاسة، ةقال يؤدي قي  إل الي  4 ملائدة   ﴾ڱ ڱ
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ةقا ،  فن  ر مٌ ؛ ةقا  ست ث ت. أة مست. ابس   ين اق  ر مق ،  فن  اللٌ ؛  ين اق  اللق 

ةقا  ستن  يف  حعدد  ُرجِ ح من كا ي ،  تثعنا   ك ر؛  ستطاست. طائقة ة ست ث ت. أتر 
أة مل َّدل  ةال مريل  من ، ة مل حييفمن  سشعءق  إا  تتلقي قريٌش أ،  يف  قريشٌ 

ة رًة يف طثع ، ة حشيث.  رًة ييفنا يف  حصُّنرة؛  عتربانه أبقرف   ين ا شثفًا س.،  حعرف
 إا تساةل  حشُّثفال أة مل ، (1)ةأتر  يف طثع  حيل  ، يف  حسيالمة ة حعدة ا؛   ين ا

ةسنا ا  ملاةردي عل   خلالل  ملشفنر ، أص فما  أ ي.  اللٌ ؛ َّد ما يشثف.  نجفاا
 ي؟ (2)أاي   صل يف   شياء قثل ةرةد  حشير   إلاب ة أة   ظر؛  ص اسنا ةمريل 

ةِص ار ، ةلع  لن م   رن؛ كلُّفا   من  ملست ث ال عند  حعرف    شر ل
سن ء ، كاحنز ؛  ةما أمر س.، ةما هُنع عن قتل.، (3)سن ء ما يدر  منفا ةما يطري؛ دة هبا

؛ ةقد جيتمع يف  حن  د منفا أك ر من سثشق من أسثاف  حت  رن،   ل  حسُّمنم ةمريلا
ةسنال ، (5)ة جلعالا، (4)ة حقر د، ة حنيمل، ة حقهر، ة حلي ثنر، ة حعقرف،   يية  منفا 

                                                           

(، 15/134،   اةي  حيفثري )(12/144 حعليل شرح  حنجيل )، (٩/26 جملمن  )  ظر  ( 1)
 (ي 8/232(، كقاية  حنثي. )4/5٠7(،  حثياا )1/454 ملفاف )

(، ةلاه  ملسهحة  تتلف  يفا  قفاء  ملالش  حشا عع عل  15/134  ظر    اةي  حيفثري )( 2)
 إلاب ة، ةلن قنل سعض ثالثة أقن ل   حقنل   ةل  أا   صل يف   شياء قثل ةرةد  حشر  

 قفاء  ملالش؛ منف    سن سريج ة حقاضع أ   امد، ةأ   ملرةزي، ة حقنل  ح اين  أا   صل 
 يفا   ظر، ةممن قال هبا  أسن عثد هللا  حلسريي، ة ف أ  لريرة، ة حقنل  ح اح   ة ح اح   أا 

يف، ةأسن علع  حطرب،   صل  يفا أا ال  يف ، ةممن قال هبا  أسن   سن   شعري، ة حصري 
ةص  .  حننةي، ة سث. قي  فقق ، قال  جلالل  فلع  ة حص يح  حتقصيل، ةلن أا 

(،  فصنل 1/263(، )1/21٠ مل ار عل   حت رن ة ملنا ع عل    لي   ظر   جملمن  )
(، 1/142(،  إلهبا  حلتقع  حسثيفع )1/154(،  حث ر  فيط حللركشع )1/15٩حلر زي )
 (ي 532(  حتثصرة حلشري زي )ا  211 حنرقال حلم لع )شرح 

 (ي 4/1٩1(، حساا  حعرف )4/1٠6(،  ايش  حل ة )1/513  ظر   فرة  حل ة )( 3)
(، 3/348 حقر د دةيثة ص ري تعض  إلسل ةحننه، ةلن كاحقمل حإل سااي   ظر  حساا  حعرف ) (4)

 (ي ٩/26(،     حعرةل )2/4٩6 ملصثاح  ملنري )
 جلعالا   ع  جلعل، ةلن من دة ف   رن، أكرب من  خلنقساء شديد  حسن د، يف سطن. حنا  ( 5)

 رة، حلاكر قرانا، ينجد ك ري  يف مر ح  حثقر ة جلن ميا ةمن ضع  حرةثي   ظر   ياة   ين ا 
 (ي 11/112(، حساا  حعرف )1/24٠(،  ايش  حل ة )1/281 حيفرب  )
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، كدةد  خلل ة خلثل ة حتيمر؛  ةُيست ىن منفا دةد  حطيعام، (2)ة ارُ قَوثياا ،(1)ةرد ا
أ ي. حيل أكل. مع ما ؛ أص فا اثح فا؛ ةيف  ل أكل. أةج. تقدمي يف  حطيفارة، (3)ة حنثا

، (5)ةلن كثارلا؛ ة حعنيفثنل ة حنزغ ةسام أسرا، (4)ال منقردً  ةال مع مريه، تنحيدل من.
ُدَةييثة أكرب من  -ةلع ابحع  ة ح اد  ملعامة  -؛ ةمنفا  حعظاء، (6)ةمن.  رابء  حظفرية

ا ال تؤ ي،   ُدَةيويَثة ملساء تعدة ةترتدد(7)ةقال   زلري،  حنزغ ، ةيشث. سام أسرا قال أهني
ا دةيثة ك -س    حالم ة تح   اء  ملفملة  -ةمنفا   حلُّ يفاء، (8)ةلع أ سن من. ههني

 إ   أ اي ابإل ساا د رل يف  حرمل ، تيفنا يف  حريمل، (٩)مسيفة )ملساء مشرقة اب مرة(
 يةمنفا   خلنا ا، (1٠)ةماا

                                                           

  ماكن  حندية ةأك ر ما تيفنا يف   مامال ة حسقا ل، ةمنفا  دةيثة تتنحد يفسني ةرد ا   (1)
 (ي 2/552ي   ظر   ياة   ين ا  حيفرب  )  سند ة   ر ة  سيض ة  صفش

ظر  ي   الزقة اب رن   ل قن ئ  ك رية، شثي. ابجلر ة أة أملظ منفا، دةيثة ص رية   ار قثاا( 2)
 (ي 5/36،  ايش  حل ة )(1/523فرة  حل ة )(،  11/7٩    حعرةل )

(،  حنفاية يف مريش   دي  1/373   ع  ثقة، ةلع مثر  حسدري   ظر   فرة  حل ة ) حنثا( 3)
 (ي 1٠/35٠(، حساا  حعرف )5/1٠ة  ثر )

 ت قيا  مصطق  معا يس، (٩4)ا   جلن لر  حث رية (4)
(،  ياة   ين ا  حيفرب  7/5، حساا  حعرف )(3/1٠2٩ حص اح )أي كثار  حنزغي   ظر  ( 5)

 (ي 2/544)
  دةيثة أكرب من  حعظاء،   ل قن ئ  أرسع، دقيقة  حرأل، خمططة  حظفر، تستقثل   رابء( 6)

، (1/32٩ ياة   ين ا  حيفرب  )خمتلقة تتلنا أبيفا شاءلي   ظر   حشما هناره، نا أحن ا 
 (ي 1/1٠٩(،  حص اح )5/18 ايش  حل ة )

لن  مد سن أ د سن   زلري  نرةي، أسن منصنر، ةحد سنة  ثنت  ةمثا   ةمائت ، ةتنيف سنة ( 7)
تصر  مللين، معر ة سثع  ةثالث مئة، من مؤحقات.   ايش  حل ة،  حتقريش شرح مشيفل أحقاظ خم

 حن يف  (،12/328(، سري أعالم  حنثالء )1/83 حصثح،   ظر  طثقال  حققفاء  حشا عية )
 (ي 2/35ابحن يال )

(،  ياة   ين ا 2/٩31(،  فرة  حل ة )268  ظر   حل لر يف مريش أحقاظ  حشا عع )ا  ( 8)
 (ي 2/167 حيفرب  )

 يف )ة( مشرقة اب مرة ملساءي ( ٩)
 (ي 2/42٩(،  ياة   ين ا  حيفرب  )268   حل لر يف مريش أحقاظ  حشا عع )ا    ظر( 1٠)
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ة حنسر ، ةكا   سن عرل، (1)كما مري ،  ة حريسن ، ةال يست ىن من   شر ل قال  ح يش

ة ا  الالا عل  ؛ (3)ةكا  أم  ث ، ةكا   حقنقا كه ي. منفا، (2)كما مري ؛  عل   حصي يح
ةمن  شر ل ، (6)ة حسيرطاا، ة حسُّل ا اة (5)ة حصي يح  رن  ح قد /ي (4) حصي يح

ةال ،  فع من  خلثائ ، ة حثعنن، ة حليانسري، ة حني ل، كاحاُّابف؛   حطُّينر   ة ل  إلسر
ةيصيح ، من  جلر د ةلن  ين ٌا  ي. شث. -أما  حصير ر،  إ ي.  اللٌ ؛ ُيست ىن منفا قال  جلر د

 ي(8)  ر ٌم عل   حصي يح -(7)ِصيا اً دقيقاً ةأك ره ابحليل
ةال ، قال   ص اف  قمنا ير جع  حعرف يف  ين اق مل يرد  ي.  ،ٌّ حبل ق ةال  رمةق 

 إاي ُةجد  ي. شعٌء من  ح   عتمدانه ةمل يُرجع قحيف  ، أمر سقتل. ةال هُن  عن قتل.
 ي(٩)قطعاً 

                                                           

 .(173   ظر  )ا( 1)
 ي(174   ظر  )ا( 2)
دةيثة كا رابء، قدر كف  إل ساا، عظيمة  حثطن، ق   مشي تطهطئ رأسفا ك ري    أم  ث ( 3)

، مقاييا  حل ة (128 حل لر يف مريش أحقاظ  حشا عع )ا    ةتر ع. حعظ  سطنفاي   ظر
 (ي 1/335(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )2/132)

 حعليل شرح (، ة حر  عع يف 3/277(، ةيف رةضة  حطاحث  )٩/11ص  .  حننةي يف  جملمن  )( 4)
 ي (12/147)

 /ف( من  س ة ).(ي 287 )هناية  حلن ة  (5)
(   ا  رماا عل   ملالش  حص يح ٩/32حسرطاا  قال  حننةي يف  جملمن  )أما  ح قد  ة ( 6)

(، ةأما  حسل قاة  قال  حننةي  12/143 ملنصنا، ةجلم  حر  عع ست رمي. يف  حعليل شرح  حنجيل )
(، هناية 7/163لن  ر م عل    صح، ةقال  حر  عع  لن  ر م عل    ظفري ة  ظر   حنسيط )

(، أسىن  ملطاحش 527(، كقاية   تيار )ا  3/275ضة  حطاحث  )(، رة 18/213 ملطلش )
 ي (8/24٩(، كقاية  حنثي. يف شرح  حتنثي. )6/146(، م    فتا  )1/566)

 (ي 12/77(،  ايش  حل ة )2/86  ظر   ياة   ين ا  حيفرب  )( 7)
ةقال  إلمام يف  (  لن   صح،3/277( ةيف رةضة  حطاحث  )٩/16قال  حننةي يف  جملمن  )( 8)

(، لن   ظفري ة  ظر  12/147(، ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )18/213هناية  ملطلش )
 (ي 7/3٠4(،  ح اية )8/155(، هناية  فتا  )4/237شرح مشيفل  حنسيط )

 حثياا (، 15/132(،   اةي  حيفثري )٩/27(،  جملمن  )12/148  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( ٩)
(، م    فتا  1/566(، أسىن  ملطاحش )3/276، رةضة  حطاحث  )(4/5٠7يف مالش )

 (ي 8/62(،  حتفايش )٩/55٩(،  حنا   حنلا  )6/154)
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 إ   ؛ ما أترب هللا تعاي عن. أ ي. كاا  ر مًا عل    م   حسياحقة  األصل الس ابع

ةجدان  ين اًن تعايرل معر ة  يفم. من  حيفتاف ة حسُّنية ة إل ا  ة حقيال ة الستطاسة 
 قع ؛ ةثثي  رمي. يف شر  من قثلنا، ةال مريلا من   صنل  ملتقدِ مة، ة الست ثاث

ةسنالا سع ف  عل   خلالل يف أاي ، (1)أص فما  ال؛  ستص اف   يف   ست رمي. قنالا
 ة  صح أ ي. حيا، ق   مل يرد شرعنا مما يقرره ةال  ا خياحق.، شر  من قثلنا شرٌ  حنا

 إاي قلنا ابستص اف  رمي.  اح  ق   ، (3)ةقاي كاا  ملاةردي ص يح تال .، (2)سشر ق حنا
أة حشفادة  ثن  أسلما ، ف أة  حسُّنية  ح استةقما سنرةده يف  حيفتا؛ ثثي أ ي. كاا  ريماً 

 ي/ف[12٠]، (4)ةال يعتمد  ي. قنل ألل  حيفتاف، منف  ة ا يعر اا  ملثَدل من مريه
ة تتلف  حعرف  ملرجن  قحيف  ، ةقال  ملاةردي  قاي مل ييفن   ين ا أبرن  حعرف 

، ند ألل  حيفتافيف  ستطاست. ة ست ثاث. يُعترب  يفم. ع؛ يف  الستطاسة ة الست ثاث
 إا  تتلقن  عاد ، ةلع  حنيصر  ية؛  إا  تتلقن   عتربان  اح. يف أقرف  حشير ئع قي  السالم

ةتعادل ،  حنجفاا يف   ل ة  رمة عند تعاُّر   تا من  الستطاسة ة الست ثاث
  ةحن ثثي أاي يف شرعف، أي   يما ق    تتلقن  يف  ستطاسة ما يف سالدل ؛ (5) الشتثاه

                                                           

(  لن   صح، ةقال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل ٩/27قال  حننةي يف  جملمن  )( 1)
(، 6/155) (، م    فتا 523(  لن   ة اي ة  ظر  كقاية   تيار )ا  12/148)

 (ي 1/567أسىن  ملطاحش )
شر  من قثلنا لل لن شر  حنا؟  تتلف  ي. عل  ثالثة أقن ل،   ةل  حيا سشر  حنا؛ ةلن ( 2)

 تتيار  ح ل يل، ة إلمام، ة سن  حسمعاين، أ  قس اق  حشري زي ة تتيار  خلن رزمع صا ش 
 تتيار  ملاةردي ة تتيار  سن   حيفايف ة حصرييفي ة ح اين  أ . شر  حنا قال ما  س  من.، ةلن

سرلااي ة ح اح    حنقف،  يفاه  سن  حقشرييي ة ملالش من لاه   قن ل   ةل، ةلن  حاي 
(،  حتثصرة يف أصنل  حقق. 12/7(ي ة  ظر    اةي  حيفثري )٩/27ص  .  حننةي يف  جملمن  )

 (، يف1/18٩(،  حربلاا )321(،  ملن نل )ا  166(،  ملستصق  )ا  285)ا  
(،  حتمفيد يف ختريج 6/41(،  حث ر  فيط )2/2٠٩(، قن طع   دحة )3/266 فصنل حلر زي )

  (ي6/155(، م    فتا  )1٠/2٠5(، رةضة  حطاحث  )441 حقرة  عل    صنل )
 (ي 12/7  ظر    اةي  حيفثري )( 3)
  هن  كقار، ة حيفا ر حيا سعدلي ( 4)
 (ي 15/134  ظر    اةي  حيفثري )( 5)
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حظالر ؛  مقت   قنن   جللم ست ليل.؛ قاب ة شعء ةمل يرد يف شرعنا ما تقت ع  رمي.

 يةتاا شرعف  عل   ليل. (1)عام كتاسنا
 وفيه مسائل:  ما ُ يِف  حِبلِ . ق   تاحطت. َّاسة األصل الثامن

، ةحنب    ا، كامليتة؛    ال جينز أكل ما لن َّا  حع  يف  احة  التتياراألوىل
ةجينز أكل. عل  ، (2) إ ي. َّا عل   ملالش؛ قال دةد  حطيعام ق   مال  ي.؛ ثنلة ح

، كاحدُّلن؛  ةكا  ما تنايا  القاة َّاسةق أة خماحطتفا حرطنسة أ د ا، (3) حصي يح
؛ ةحننلا، ة حعا ، (5)ة حطيثي ، ة خلل، (4)ة حديسا، ة حعسل، ة حلينب،  حاي ئث ، ة حسيمن

ةيف قميفاا تطفري  حدُّلن ابح سل تالٌل ، (6)كل. ةال سيع. عل   ملالشال جينز أ
 قع جن ز سيع. ، ةقاي قلنا  ال، جاز أكل. ةسيع.؛  إاي قلنا  مييفن  ُ سل، (7)تقديم

                                                           

ڳ ﴿، ةقنح.  2٩ حثقرة   ﴾ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿يف قنح. تعاي  ( 1)

 ي 4 ملائدة   ﴾ ڱ ڱ ڱ
 (ي 1/131(،  جملمن  )1/32  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)
 (، لن   صحي 1/33قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 3)
(،  حنفاية يف مريش   دي  6/75ةعصارت.ي   ظر  حساا  حعرف )  عسل  حتمر  حدسا( 4)

 (ي 12/25٩(،  ايش  حل ة )3/41ة  ثر )
  لن  ملطثنخ  حاي  ي. مرق ة   ةش  ي   ظر   ملصثاح  ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري  حطثي ( 5)

 (ي 3/36( حساا  حعرف )7/3٠٠ حعرةل ) (   78(،   يا  حققفاء )ا  2/368)
(  لا  ال تالل  ي.، ةجلم س.  حر  عع يف  حعليل ٩/236( ة )٩/36ال  حننةي يف  جملمن  )( ق6)

 (ي 12/15٠شرح  حنجيل )
(  ق   َّا 2/5٩٩/أ(ي قال حننةي يف  جملمن  )2٠   جلن لر  حث رية  جمللد   ةل ).( )(7)

  دلاا  فل مييفن تطفريه؟ ،  ي. ةجفاا مشفنر ا أص فما  حليي ة ملسن ة حشري  ةسائر 
يف  حقهرة تقطع يف  حسمن )قا كاا مائعا  عند   ك رين  ال يطفر ابح سل ةال س ريه؛ حقنح. 

 ال تقرسنه( ةمل يقل   مسلنه، ةحن جاز  ح سل حثين. ن ، ةقياسا عل   حدسا ة خلل ةمري ا 
يا قي تطفريلا سال تالل، ة ح اين  يطفر ابح سل أبا من  ملائعال ق   تناسي؛  إ . ال طر 

جيعل يف قانء ةيصش علي.  ملاء ةييفاثر س. ةحيرا خبشثة ةحننلا  رييفا ي لش عل   حظن أ . 
ةصل قي أجل ئ.،   يرتا  ىت يعلن  حدلن،   يقتح أسقل  إلانء  ي ر   ملاء ةيطفر  حدلن 

 ةي ةلا   حنج. قنل  سن سريج ةرج . صا ش  حعد
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ةال جينز أكل شعء ، (3)ةكا  يف  الستصثاح س.، (2)مسل. ةقثل. تالٌل تقديم (1)سعد/

 ييتع ي أاي ي سل  م. قثل أكل.أة ، طالر ةال شرس. ق   كاا  ي. َّا
 فرعان:
 نقع  يفا ؛  يفا   ٌ  (5)أ ي. حن  صيش ِقدرً  عل  ) حنيار( (4)  عن  حعثدري أحدمها
ةال جينز أكل  حل    ىت ،  رُي ق  ملرق؛  قد تنايا ما يف  حقدر، ةُأتر ، طائٌر  مال

 ي(6)يُ سل
 (7)لٌة ةحننلا يف قدر طث ق ة رل  قال يف  إل ياء  حن ةقعي  ابسٌة أة منالثاين
مل حيل شعء ؛ قال  ةحن ةقع  ي. جلٌء من    آدمعق مييق ، مل حيرم أكل.؛ أجل ؤلا  ي.

 كاحثنل يقع يف قلت  ؛ ةقال  حنينةي   مل تار  حصي يح  أ ي. حيلي (8) رمة  آلدمع؛ من.
 ي(٩)من  ملاء

سقتح  -ةلع   حيت أتكل  جلَلية، (1٠)((ةأحثاهنا؛ عن أكل  جلاليحة هن  ))  الثانية
                                                           

 /أ( من  س ة ).(ي 288)هناية  حلن ة  (1)
 /أ(ي 2٠ جلن لر  حث رية  جمللد   ةل ).( ) (2)
حساا  حعرف ، (172خمتار  حص اح )ا     يقاد  ملصثاح ةقسر ج.ي   ظر   الستصثاح( 3)

 (ي 25(،  حتعريقال  حققفية )ا  1/331،  ملصثاح  ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري )(2/5٠6)
 يف  ناما  )لا  ظالر ال تقاء  ي.،  ال  اجة قي علةه قي  حعثدري(ي ( 4)
 يف )ة( عل   حثافي ( 5)
 (، قال  ةلن مالثناي ٩/3٩ قل. عن.  حننةي يف  جملمن  )( 6)
 (ي 1/5٠8(،     حعرةل )325ة  قصليي   ظر  خمتار  حص اح )ا   ي  ا:  رل( 7)
 (ي 2/٩3  ظر  ق ياء علنم  حدين )( 8)
 (ي ٩/3٩  ظر   جملمن  )( ٩)
( سرق   3/351أترج. أسند ةد يف سنن.، كتاف    طعمة، ابف   حنفع عن أكل  جلالحة )( 1٠)

(، ة حرتماي يف جامع.، كتاف    طعمة، ابف  ما جاء يف أكل  نم  جلالحة ةأحثاهنا 3785)
 سن ماج. يف سنن.، كتاف   حاابئح، ابف   حنفع عن  نم (، ة 1824(، سرق   )3/334)

(ي قال  حشي  شعيش   ر ؤة. يف  قيق. عل  جامع 318٩(، سرق   )3/1٠64 جلالحة )
(   دي  ص يح ح ريه، أترج. أسند ةد، ةيشفد ح. 1(  اشية رق  )3/5٩1 حرتماي )

 (ي 8/14٩ دي   سن عثالي ةص  .   حثاين يف قرة ء  ح ليل )



  األطعمة كتاب                             واهر ابلحرية  اجل
 

188 
، ة ح ن ، ة حثقر، ةييفنا من   إلسل، (1)ةلع  حعارة ة حثعر ةمريلا من  حنيااسال - جلي 

 (3)س اق ة حققيالقنل أ  ق (2):واألول؛ وجهانةيف كن . هنع  رنق أة تنلي.ق ، ة حديجا 
   (7)ة حثيض (6)  قنل   ك رينوالثاين، (5)إلمام ة ح ل يلُّ ة حث نيُّ ة  (4)ةص ي .  حَقنر ينُّ 

ا  حيت أك ر ؛ ة تتلقي عثار    يف تقسري  جلاليحة  ملنفع عنفا، كاحلي    عن  حنيِ،  أهني
 حري  عع    ظفر أ ي. ال  عتثار ةقال ، (8)ةأرة  فا تنجد يف ُعر فا، َعلقفا  حَعِارة  حياسسة

،  فن َ ل  حنيفع؛  إاي ةجد  يفا ةيف عر فا ريح  حنيااسة، سل ابحري ئ ة ة حنينت، ابحيف رة
ةتصي،  ملاةردي  ل  خلالل  ا ق   كا ي ر ئ ة  حنيااسة ةجد ستمامفا ، (٩)ةقال  ال

ةحن ُ ثسي سعدما ظفر  حنينت  ،(1٠) إاي كا ي يسريًة  ال  عتثار هبا، أة قرسيًا منفا
قال ،  ال  رن ةال كر لة قطعاً ؛ ةعلقي علقًا طالرً   ىت ز حي  حري ئ ة    حبي

يف  حثعري أرسع  ؛ حلعلف  حطيالر؛ ةأكل  مفا،  ملاةردي  ةنتار أاي ُ ثا حشرف حثنفا
مق ، ةيف  حثقر ثالث ، ينماً  مق ةيف  حديجاجة ، ةيف  حشياة سثعة أ ي  إاي  ح احش أاي ؛ ثالثة أ ي

ةال يلةل  حتي رن أة ، (12)ةة  ق. صا ش  ملفايف، (11) حري ئ ة تلةل يف لاه  ملقادير
سيح قال ؛ ةحن ز حي  رةر  حليماا،  حيفر لة سلة ل  حري ئ ة ابحطيث  ةال ابح سل سعد  حاي

                                                           

 (1٠/261(،  ايش  حل ة )1/288  ظر   حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )( 1)
 ( أي  أ . كر لة  رني (2
 (ي ٩/28 يفاه عنفما  حننةي يف  جملمن  )( 3)
 (، ست قيا   سن قسر لي ي 125  ظر   ملطلش  حعايل )ا ( 4)
  (ي8/65(،  حتفايش )7/165(،  حنسيط )18/214  ظر  هناية  ملطلش )( 5)
منف   ملاةردي، ة حننةي، ة حشري زي، قال  حر  عع لن قنل   ك ريني   ظر    اةي  حيفثري ( 6)

 (ي 12/151(، ،  حعليل شرح  حنجيل )٩/28(،  جملمن  )1/454(،  ملفاف )15/147)
 أي  سيض  جلالحة( 7)
 (ي 2/265  ظر    م )( 8)
 (ي 12/152  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( ٩)
 (ي 15/147  اةي  حيفثري ) (   ظر 1٠)
   ظر   ملصدر  حساساي ( 11)
 (ي 1/454  ظر   ملفاف )( 12)
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 ي(1)ةقال مريه  يلةل،  حث ني  ال يلةل  ملنع
ة ري   اعٌة  حقنل ست رن أكل ،  ائلق ةال حيرم قطعاً   جلاليحة س ريةييفره ركنف 

قال ، ةلن يقت ع َّاسة  جلِلد أي اً ، ةأاي ِجلدلا يطفر ابحدِ ابغ، أ ي. َّاٌ ؛  مفا
 إاي مل يظفر  قد  يف   إلمام يف ،  حري  عع  ةلن ظالٌر قاي ظفرل  حري ئ ة يف  جللد أي اً 

قال   ص اف  ةظفنر ، (2)ة  ظفر َّاست.، /أ[ عن   ص اف121َّاست. تردُّدً  ]
ال َّعل. منجثاً حنااسة   ين ا يف  -ةقاي جعلناه منجثاً حت رن  حلي   ةتنايس.  - حنينت 
حيفني ق    يفمنا/؛  يات.

 ال تُقيد  حايكاة طفارة ،  حيُت اي  ا ال يُؤكل  م.؛ ست رمي.  (3)
 ي(4)ةيطُفر ابحدِ ابغ،  جللد

 فرع:
ة سلنب كلثةق أة تنليرةق   يف   جلاليحة  (5)) يفمفا(؛  ىت  َثي  مفا  حسي لة  حوُمَرابي

ة  ي قيفا  حنجفاا،  ملت ريِ 
، ةال  خل رة ل  مللسلة، ة ثال  حلُّرة   مللسلة،   ال حيرم أكل مثار   شاارالثالثة

 ي(6)يف صالة  خلنل ةقد مري ، ةقاي أك ر  ح ، ةال  ملسقية ابملياه  حنياسة
 ال جينز أاي أيكل. ةال ،  فن ٌَّا حيرم أكل.؛ ةحن عاين دقيقًا  اءق َّاق ةتثيله 

ةيف  تاةي  سن  حصيثاغ  أ ي. ُييفره قطعام ، ةجينز أاي يُطعم.   ين ا  ملهكنل، يُطعم. مريه
،  ي. حيا سناا  حع  ؛ قال  حنينةيُّ  ةلا  ال خياحف  حني،، (7)  ين ا  ملهكنل َّاسةً 

طعام  ملعانا  اء َّا حصعلنا ةسائل ةمري ا من ةمر ده َّا  حع  ةال جينز )ق
 (8)(  . منفع عن أكل  ملتناا خبالل  حشاة ة حثعري ةحنن ا؛  آلدمي  سال تالل

                                                           

 (ي 8/65  ظر   حتفايش )( 1)
 (ي 12/152(،  حعليل شرح  حنجيل )18/215  ظر  هناية  ملطلش )( 2)
 /أ( من  س ة ).(ي 288 )هناية  حلن ة  (3)
 (ي 12/152 حعليل شرح  حنجيل ) ،(3/278رةضة  حطاحث  )، (٩/2٩ جملمن  )  ظر  ( 4)
 ساقطة من )ة(ي ( 5)
 /أ(ي 68 جلن لر  حث رية،  جمللد  ح اين، ).( )(6)
 ي (٩/3٠ جملمن  )مل أع ر عل   تاة   سن  حصثاغ، ة قل. عن.  حننةي يف ( 7)
 (؛ حنجند  حنق، يف  جلملةي ٩/3٠لاه ساقطة يف كال  حنس ت ، ةأثثتفا من  جملمن  )( 8)
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كما ال ُييفره  حنضنء  ا ُسِ َن ؛  قال  سن  حصيثاغ  ةال ُييفره  حثيض  ملسلنق  اءق َّاق 

 ي(1)ابحنيااسة
ا حيلُّ ق    سح  حايسيح  حشيرعع األصل التاسع   ما  يف  حِبلِ . من   ين ا قمني

أة أبكل ، أة سنطيحق ، أة سَرد ق ، أة س رفق ، أة خبَنياق ،  إاي مال  تيف أ ق.، (2) ملتقدِ م
سيح ةمن  حاي ،   ر مٌ ؛ حيا ساسحق شرعع ق   (3)أة مري  ح  )مما(، أة  سح جمنسع، َسُثعق 

ة جلرح  حاي مال س. ،  حشيرعع   جلرح  حاي مال س.  حصييد من  جلار ة أة  حسيف 
. يف  ملاسح، أة تردي  يف سئرق ةحننلا، (4)  ين ا  حاي  دي   يةتعاير  حبي

، (5) يحةكاح   يع  ين انل  حث ر عل   حصي ، ةُيست ىن من  مليتة  حسيم 
 ي(6)كما تقديم،  ة جلر د
 جلن   حاي ينجد ميتًا عند  سيح ؛ ة ست ىن  اعٌة منف   ح ل يلُّ من  ملن ِنقة  

ةال  رق س  أاي ييفنا ، من  مليتة (8)ة ست ناه سع ف ، ةقاحن    خلنا ساسح   م، (7)  م
                                                           

 ( عن  تاة   سن  حصثاغي ٩/3٠ل.  حننةي يف  جملمن  ) ق( 1)
 (ي 1٠3   ظر  )ا( 2)
 يف ).( ماي ( 3)
يقال   د  حثعري  دً  ة دةد ً، أي   لش عل  ةج.   رن شارد ًي   ظر   ايش  حل ة ( 4)

 (ي 5/355(، مقاييا  حل ة )843(، جممل  حل ة السن  ارل )ا  14/51)
 ملالش  حشا عع قي ثالثة أقسام؛ مثاح ابالتقاق، ة رم ابالتقاق، تنقس  ميتال  حث ر يف ( 5)

ةخمتلف  ي.، أما  ملثاح ابالتقاق  احسم  عل   تتالل أ ن ع.، ةأما  فرم ابالتقاق  فع 
 ح قد ، ة ة ل  حسمنم  ح ارة، ةأما  مل تلف  ي.،  فن ما عد   ح ،  لف   يفا ثالثة 

ةلن   صح يف  ملالش، ة حنج.  ح اين  حيرم  جلميع،  حنج. أةج.؛  حنج.   ةل  حيل  جلميع، 
 ح اح   ما يؤكل  ظريه يف  حرب كاحثقر ة حشاة ةمري ا   الل، ةما ال يؤكل ك نلير  ملاء ةكلث. 

(، ٩/32(،  جملمن  شرح  ملفاف )15/6٠(، ة)1/323  ر مي   ظر    اةي  حيفثري )
(، م   7/1٠3(،  حنسيط )18/157لش )(، هناية  ملط12/141 حعليل شرح  حنجيل )

(،  حثياا 322(، منفا   حطاحث  )ا  527(، كقاية   تيار )ا  6/145 فتا  )
 (ي 8/34(  حتفايش )1/454(،  ملفاف )4/5٠٩)

 ي(184   ظر  )ا( 6)
 ي (7/166 حنسيط يف  ملالش )(، 216  ظر   حنجيل )( 7)
  عل   س  أ د منف يأقف  ( مل8)
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َعر ا حيلُّ ق   سيفن يف  حثطن عقش  سح   مقال ، أم ال (1)َأشي أما ،  حشي  أسن  مد  ةقمني

ةحن تر  ، (2)مل حيلي يف أصح  حنجف ، ق    ريا سعده زمنًا طنياًل ة ضطرف   سيفن
ةقاي تر  ة ي.  ياٌة مستِقريٌة ةأميفن  حب.  ل  ياسح  ىت ، ةس.  ركة ماسنحق   مال  لي 

ةحن أتر  رأس. ة ي.  ياٌة ، كما يف  حصييد؛  ن من  حب.  لي ةقاي مل يتميفي ، مل حيلي ، مال
ةقال  حقاضع ، (3) لي عل   حصي يح،    حبي   م  مال قثل   قصاح.، مستقريةٌ 

 قيال ما قاح.  حقاضع أ ي. ؛ قال  حث نيُّ  حن أتر  رجلي.، (4)ة حث نيُّ  ال حيل قال ساحب.
ةحن ةجد يف جنل  ملاكي  ، (5)حن تردي  سعرٌي يف سئرق كما ،  جير . سسيفِ  ق ةحننه  ي لُّ 

 قع ؛ مل يتث ي  يفا  حصُّنرة ةال شيفل   ع اء (7)ةحن ةجد م  ةً ، مل حيلي أكلفا (6)َعَلقةً 
ةقال ، (8) لِ فا ةجفاا مثنياا عل   حقنح  يف ةجنف  حُ رية  يفا ةثثنل  الستيالد

                                                           

(، حساا  حعرف 166(، خمتار  حص اح )ا  1/26٩ ثي شعرهي   ظر   ايش  حل ة )ي  ( أ1)
 (ي 4/411)

 (ي 3/578  ظر   جلمع ة حقرق )( 2)
 ي (12/155 حعليل شرح  حنجيل )(  لن   صحي ة  ظر  ٩/127قال  حننةي يف   جملمن  )( 3)
 (ي 8/26  ظر   ملصادر  حساسقة،  حتفايش )( 4)
 (، عن  تاة   حث نيي ٩/127(، ة حننةي يف  جملمن  )12/155يف  حعليل شرح  حنجيل )  قل.  حر  عع( 5)
   حدُم  جلامد، ة ملر د لنا   مل   حاي ينتقل سعد طنره  يصري دما مليظا متامد ي   ظر   حعلقة( 6)

(،     حعرةل 1/162ايش  حل ة )( 2/426 ملصثاح  ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري )
 (ي 151(،  حتعريقال  حققفية )ا  32٠(، معا  ح ة  حققفاء )ا  26/181)

   حقطعة من  حل  ، قدر ما مي غ، ة ملر د لنا   حل    حيت تست يل عن  حعلا، خيلا  مل  ة( 7)
(،  حنفاية يف مريش   دي  5/33٠، مقاييا  حل ة )(2/٩٠6منفا  إل ساا  فرة  حل ة )

 (ي 833(، جممل  حل ة السن  ارل )ا  2/426(،  ملصثاح  ملنري )4/33٩ة  ثر )
(، طلثة  حطلثة 5٠  ق ثال  حسيد أمت.ي   ظر   حتنقيف عل  مفمال  حتعاريف )ا   الستيالد( 8)

 (ي 27(،  حتعريقال  حققفية )ا  67معا  ح ة  حققفاء )ا   (،64)ا  
 تتلف  قفاء  ملالش  حشا عع  يما ق   ج  عل   جلن  مل تتث  صنرت. ةال شيفل أع ائ. عل     

 ال تصري س. أم ةحد ةالةجف    حنج.   ةل  جتش  ي.  ح رة، ةتصثح أم. أم  حنحد، ة حنج.  ح اين  
ق . جيش يف  ح رة ةتصثح أم. أم  حنحد قال  جينز أكل.، ةمن ال،  ،  من قالجتش يف  ح رة

 (ي ٩/448(،  حعليل شرح  حنجيل )15/152( ة)11/1٩7  ظر    اةي  حيفثري )ي  ال



  األطعمة كتاب                             واهر ابلحرية  اجل
 

192 
، قال  ملاةردي  ةلا  ال سثيل قي قدر ك.، ال  الةق، سع ف   قاي  ُق   ي.  حرُّةح أكل

ا ُيستدلُّ عل  )ختلُّقفا( ةيف  ل  حيد ، (2)ةتشيفيل أع ائ.،  ي. ختطيط صنرت. (1)ةقمني
 ي(4)/(3) حشيالء ساكاة أصلفا ةجفاا تقديما يف كتاف  حصييد ة حقصاا

؛ (6)ام حل ربييفره كسش   ا    حنيااسة  (5)ما  كتسش   امرة األصل العاشر:
سن ء  كتسث. ؛ (7)عل   ملالش  ةال ييفره حلعثيد، ةال حيرم، سن ء من  كتسث. ُ رٌّ أة عثدٌ 

ةجينز ، (1٠)ُ ريم -ةلن من أص اسنا - (٩)ةقال  سن تلمية، (8)ُ ٌر أة عثٌد عل   ملالش
ةيقنل    ةي أاي ، يُطِلا  حيفر لة يف  ا   ُر ِ ةمنف  من ال ، (11)أاي يُطعم. أرِقاه ةدةي س.

                                                           

 يف ).( تلقفاي ( 1)
 ي (15/152  اةي  حيفثري )  ظر  ( 2)
 ف(ي171 جلن لر  حث رية،  س ة طنسقثنسر ي،  جمللد  حتاسع ) (3)
 /ف( من  س ة ).(ي 288)ة  حلن ة هناي (4)
 (ي 4/255(، حساا  حعرف )2/65٠،  حص اح )(1/5٩1 فرة  حل ة )   مل احطةي   ظر   مل امرة( 5)
أتر  مسل  يف ص ي .، كتاف   ملساقاة، ابف  ابف   رن مثن  حيفلش، ة لن ا  حيفالن، ( 6)

قال   ( عن ر  ع سن تديج، عن رسنل 1568(، سرق   )3/11٩٩ي )ةمفر  حث عي ي 
 )مثن  حيفلش تثي ، ةمفر  حث ع تثي ، ةكسش   اام تثي (ي 

 حعليل شرح (، 7/185(  لا  لن  ملالشي ة  ظر    م )٩/58قال  حننةي يف  جملمن  )( 7)
(، لا  هناية  ملطلش 3/28٠، رةضة  حطاحث  )(12/156-12/155 حنجيل )

 حثياا يف مالش  إلمام ، (8/3٩4خمتصر  مللين )، (7/167 حنسيط )(، 18/216)
 (ي 6/157، م    فتا  )(4/521 حشا عع )

   ظر   ملصادر  حساسقةي ( 8)
، من مؤحقات.  ه(312) ، ةتنيف سنةه(223) مد سن قس اق سن تلميةي ةحد سنة ( لن ٩)

(طثقال  حشا عي  11/225الء ) حنثص يح  سن تلمية،  حتن يدي   ظر  سري أعالم 
 (ي 222)ا 

(  ٩/58(، قال  حننةي يف  جملمن  )12/156 يفاه  حر  عع عن. يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1٠)
 لن شا ي 

أتر   سن  ثاا يف ص ي .، كتاف   إلجارة، ابف   كر قاب ة قعطاء   اام أجرت. ( 11)
(، عن سن  يصة أا 1٩٠)ا   يف مسنده حشا عع ة ( 5154(، سرق   )1/557)1حبام. 
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  مثاشرة أصحهما  وجهان، ةيف  ملعىن  ملنجش حليفر لة يف  ا   ُر ِ ، (1)ينقره عن. أكل.

  دانءة   ِري ةواثنيهما، (2) حنيااسة
 عل  ، (4)ةقال  ملاةردي  ق ي. ظالر  ملالش، (3)

ل، (5) حاي يست ر   حعِارة من  ملر  يض ُييفره كسش  حيَفنيال؛   ةل ، (6)ة حليابي
غ، (7)ة حعصياف غ ابحسيمياا، ة حديابي ، (8) ييفنا  ي.  خلالل  آلا؛ ةأ ا  ملاةردي  حديابي

ةرج . صا ش ، ةقيل  ال ييفره كسش  حقاصد، (1٠)ة حقاصد  (٩)ةكا  كسش  جلر ئ ع
/ف[ قي أص اف   َِرل 121يتعدي   حيفر لة ]؛ ةعل   ح اين، (12)ة حنينةي (11) حُعدية
من  ي  مشالدت. ؛ (13)ةيف   مامع ةجفاا، مامةقَويِ     ، ة  اليق، ااكاحسيمي ؛   حدي يئة

                                                           

يف تر     اام،  هىب أا أي ا ح.،  ل  يلل س.  ىت قال  )أطعم.  أابه  سته ا رسنل هللا 
ص  .  حشي  شعيش   ر ؤة. يف  قيق. حص ي .  سن  ثاا (، رقيق  ةأعلق. انض  (ي

 (ي 11/558)
 ي(8/27٩كقاية  حنثي. ) ي   ظر حقاضع  س منف   سن  حر عة ة ( 1)
 (ي ٩/58ص  .  حننةي يف  جملمن  )( 2)
أ . جعل من   رل  حد يئة  حصثامة  عل  لا ، ق     ( يف  ناما  ) ة ملنقنل عن  سن  حصثاغ3)

 (ي جعلنا  ملعىن حدانءة   ر ة جر   يف   خلالل يف كسش   اام
 (ي 15/155  ظر    اةي  حيفثري )( 4)
 (ي 6/1٩7عرف )حساا  ح (1٠/38 ايش  حل ة )  ظر   (5)
  (231(، معا  ح ة  حققفاء )ا  2٩/113 حلابل  جامع  حرةث ة امل.ي   ظر      حعرةل )( 6)
(، مقاييا  حل ة 2/3٠  لن  ح ل ل؛ أي   حاي ي لل  ح يافي   ظر   ايش  حل ة ) حعصاف (7)

 (ي 4/338)
  ي  ظر  حصقة  حتاحيةي( 8)
 (ي 1/15  لن  حاي يد ةي  جلرحي   ظر   ملعا   حنسيط ) جلر ئ ع( ٩)
معا     حاي يشا  ِعريق  ملريض، ةخير  مقد ًر  من دم ةريده سقصد  حعال ي   ظر   حقاصد( 1٠)

 (ي 2/6٩٠ ملعا   حنسيط )(، 378٩ حل ة  حعرسية  ملعاصرة )
 (ي 12/156قل. عن.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(  11)
 ي (٩/58 جملمن  ) ظر  (  12)
 حنج.   ةل  أ . دينء ييفره؛   . يشالد  حعنر ل، ةييفسش جبل ء من مري مقدر، ة حنج. ( 13)

 ل، ةأي اً   ليا لن  ح اين  ال ييفره؛   . ال يثاشر عماًل، ةمييفن. مض طر . عن  حعنر 
ميفتسش  ثاشر ا، ةمل يتعرن  حننةي  يفم. ةتعثريه يف  جملمن  يشعر ابحيفر لة،  ي  جعل. 
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أص فما  أ ي. ال ؛ ةجفاا (2)ةيف كسش   ائ ، مري مقديرق  (1) حعنر ل ة كتساس. جبُلي لق 

، (4) ملتقدِ م  مميفن خترجيفما عل   ملعني ،  حري  عع   حنجفاا  ي. ةيف   مامعةقال ، (3)ييفره
ةجفاا من  ي  ك رة  (5)ةيف كر لة كسش  حصيثيام ، ةمريه  كر ا تقريعًا عل   ح اين
قتال .  حنعد ةةقنعف  يف  حر اب
عل  ؛ ةجيري  خلالل يف كر لية لاه   شياء حلعثد أي اً ، (6)

 ير لة  كسش   اامة حقنل سيف
 فروٌع:
ةيف   طيش منفا ثالثة ، ة حصينعة، ة حتِ اارة،   أصنل  مليفاسش ثالثة   حل ِر عةاألول

، (7)ةجعال   ظفر منفا  ح اين، ة يفالا صا ش  حثياا ةيف   لية أةجفاً ، حلعلماء ما لش
؛ (٩) ح اح  حنينةية تتار  ، (8)ة تتار حنقس.   ةل، ةقال  ملاةردي  لن   شث. ابملالش

                                                           

(، كقاية  حنثي. 15/155(،   اةي  حيفثري )16/18٩من   رل  حد يئةي   ظر   جملمن  )
 (ي ٩/564(،  حنا   حنلا  )8/281)

(، حساا  حعرف 1/26٩  جمفنل  حقدري   ظر   حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )جلل ل(  1)
 (ي 125(،  حتنقيف عل  مفمال  حتعاريف )ا  27/٩)

(، 84(، خمتار  حص اح )ا  27/13٠   حاي ينسج  ح يافي   ظر      حعرةل )  ائ ( 2)
 ي (5/84 ايش  حل ة )

 (ي ٩/564(،  حنا   حنلا  )1/56٩( لن   صحي ة  ظر  أسىن  ملطاحش )٩/58قال يف  جملمن  )( 3)
 ، ة ملعنياا  ا  مثاشرة  حنااسة، ةدانءة  خلر ةي (12/156 حعليل شرح  حنجيل )  ظر  ( 4)
(،  ايش 3/331مقاييا  حل ة )ستلنين  ح يافي   ظر   صثاغ، ةلن من يقنم   ع  حصثام ( 5)

 (ي 22/514(،     حعرةل )8/62 حل ة )
 حعليل شرح  حنجيل ةةج. ةقنعف  يف  حراب  أهن  يثيعنا  ملصنغ أبك ر من ةز .ي   ظر  ( 6)

 ي (6/157م    فتا  )، (12/156)
كنا  حتاارة أطيش  قنح. تعاي  (ي ةةج.  4/522،  حثياا )(3/365 لية  حعلماء )  ظر  ( 7)

كا ن  ييفتسثنا هبا،   ظر    اةي ، ة ا  حص اسة 275 حثقرة   چٹ ٹ ٹ چ 
 (ي 8/282، كقاية  حنثي. )(12/157 حعليل شرح  حنجيل )(، 15/153 حيفثري )

 (ي 15/153  ظر    اةي  حيفثري )( 8)
ةردي،    حصنعة،   ظر   جملمن   حص يح أا     ل عند  حننةي  حل رعة، كما قاح.  ملا( ٩)

(، ة ستدحن   ا أترج.  حث اري يف ص ي .، كتاف  3/281( رةضة  حطاحث  )5٩/٩)
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؛ ةقاي كاا من يعمل س لما . ةأجر ئ.، سنقس.  فن أ  ل  مليفاسش (1) إاي كاا )ز رعاً(
 ي احل ِر عة أ  ل

ةمن. ، ة حسُّ ِ   حقاتل، ة  ار، كاحلُّجا ؛    حيرم أكل كل طالرق ي رُّ  حثداالثاين
ًا من. حلم. تقيؤه ق   كاا  إاي أكل شيئ،  حطِ    حاي أتكل. سعض  حنِ ساء ةسعض  حسُّقفاء

؛ ةجينز شرف دة ء  ي. قليل من س  ق ق   كاا  ح احش  ي.  حسيالمة، د  عاً ح رره أة حشعءق من.
قال  إلمام  ةحن ُتصنِ ر ش ٌ، ال ي ره أكل  حس منم مل حيرم علي.، ق     تا  قحي.

قال ، (2)
يِفر ةحيا  ي. شدية ُمطرس ةجينز ، ةال َ دي عل  أكل.، ة حيرم أكل. حرُّة ين  ة حنيثال  حاي ُيسي

يِفر مع ، مل ييفن من. سدٌّ  (3)ةقاي أ    قي  حسُّيفر )ما(،  ستعماح. يف  حدية ء قال  ةما ُيسي
يِفر سنقس. ةقا   تقع س. يف ، قاي مل ينتقع س. يف دة ء ةمريه  فن  ر مٌ ؛ )مريه ةال ُيسي

:قال  ،ضرر  ي. جينز أكل. ةكل طالرق ال، َ لي  حتيد ةي س. (4) حتيد ةي(  ثالثة أنواع 
 ي(5)ة مل  عل   حصي يح، ة حعرق، كامل ا.؛     ملستقار لأحدها
خبالل ؛ حيرم  ستالع.  يياً ، كص ار  حعصا ري ةحننلا؛  (7)/  ين ا  حصِ  ار: (6)الثاين

                                                           

أا  ( عن  ملقد م 2٠72(، سرق   )3/57  حثين ، ابف  كسش  حرجل ةعمل. سيده )
قال  )ما أكل أ د طعاما قط تري  من أا أيكل من عمل يده، ةقا  يب هللا  رسنل هللا 

 ةد صل  هللا علي. ةسل ، كاا أيكل من عمل يده(ي قال  حننةي  فا  صريح يف ترجيح د
 حلر عة، ة حصنعة، حيفنهنما من عمل يده، حيفن  حلر عة أ  لفما؛ حعمنم  حنقع هبا حآلدمع 
ةمريه، ةعمنم   اجة قحيفا، قاحن   ة ا  إل ساا  يفا متنكل عل  هللا، يف عطائ.، مستسل  

  ملصادر  حساسقةي  حق ائ.ي   ظر 
ةحعل   ةي  عتثار  حعاد ل ة حثلد ا يف لاه  ملسهحة؛  إا سعض  حثلد ا ة حعاد ل تيفنا  حتاارة 

  يفا أطيش، ةيف سع فا تيفنا  حلر عة أطيش، ةيف سع فا تيفنا  حصناعة أطيش، ةهللا أعل ي 
 يف ).( زر عاً، ة مل ثي لن  حصن في ( 1)
 ي (18/213هناية  ملطلش )  ظر  ( 2)
 اقطة من ).(ي ( س3)
 ساقطة من ).(ي ( 4)
 (ي 2/554،  جملمن  )(1/32  م حلشا عع ) ملالش أا  مل  طالري   ظر  ( 5)
 يف كال  حنس ت    ح اح ي ( 6)

 /أ( من  س ة ).(ي 28٩) هناية  حلن ة (7)
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 ي(1) إ ي. جينز  ستالع.  يياً عل    صح؛  حسيم  ة جلر د
، يف ِ لِ  أكل. ثالثة أقن لق تقديمي يف  حطيفارة، يتة  ملدسنغجلد  مل :(2)الثالث
 ية ح اح     ِ ل. من  ملهكنل دةا مريه، (3)أص فا   ملنع
  ملاةردي  مَينع  فتسش من يتيفسيش ابحيففا ة (5)  قال ) حقاضع((4)الرابع

 ي(6)ةيؤديف علي.  آلتا ة ملعطع، ة حليفن
حن عد  شاة عشر سن    (8)ين سن عثد  حسيالم  قال  حشي  عل  حد ِ (7)اخلامس

 ي(٩)مل حُيرم علي. أكل. ةال عل  مريه؛  الق  ر مق 
 الباب الثاين: ح حالة االضطرار:

( جينز حلم طرِ  ق   مل جيد   الل   ة  ، ة حديم، من  مليتة؛ أيكل   ر م (1٠))أاي
ةما يف معناه مما لن ، (11)ةما  حب. َمن ال  ل  سي ت.، ةما أُِللي ح ري هللا س.،  خلنلير

 (13)ةقال  حعثادي  لاه ابقية يف ) احة(، (12)لا   ملشفنر،  ر ٌم يف  احة  التتيار

                                                           

 .(38/ ٩)  جملمن  يف   صح لن (1)
 يف كال  حنس ت    حر سعي  (2)

 (ي38/ ٩)  جملمن    صح يف نلة  ،، ست قيا، مصطق  معا (255ا ن لر  حث رية ) جل (3)
 يف كال  حنس ت    خلاما، ة ملقصند  حقر   ح اح ي  (4)

  )ة(  ملاةردي،   صل  ي. تيفر ر  ملاةرديي ( يف5)
 ي(373   يفام  حسلطا ية )ا    ظر   (6)
 . اما خليف كال  حنس     حسادل، ة ملقصند  حقر  ( 7)

، (578( أة )577) سنة مشاةحد سدسلطاا  حعلماء، ، عثد  حعليل سن عثد  حسالم، عل  حدينلن ( 8)
من مؤحقات.  قن عد    يفام يف مصا    انم،  إلمام يف سياا أدحة    يفام، ، (66٠) ةتنيف سنة

 ي (4/21)ع   عالم حللركل(ي ة 8/2٠٩)ي   ظر  طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع تقسري  حقرآا
 (ي226/ 1)   انم مصا  يف    يفام قن عد ( ٩)

  )ة( أباي ( يف1٠)
  ي173 حثقرة   چڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻچ حقنح. تعاي ( 11)
 (ي ٩/568(،  حنا   حنلا  )15/163(،   اةي )٩/41  ظر   جملمن  )( 12)
 يف )ة(ي  ( طما13)
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ةحيفني ال ق  عل   آلكل؛  الضطر ر عل   حتي رن

  ة.ء (2)ةلن كقنل سع ف ، (1)
حرتتُّص. أاي ال ييفنا عاصيًا يف سقره  (3)ةلل )ُيشرت.(، ق   ي.  حشُّثفة  ر ٌم ةال

يف  (4) ي. )ةجفاا تقديما(، ةيتنقيف  ح  عل  تنست.؟، كاملقي  عل  قطع  حطيريا؛  ةققامت.
 ي(6)أص ُّفما   ع ؛ (5)ابف صيالة  ملسا ر

 يةقدره، ةجنا  ملستثاح،  ح يرةرةمث الن ظر ح ثالثة أمور: 
  (7)( ح رةرة  )األول

أباي ؛ قما من  جلن  أة من مريه، ةلع  أاي ت لش عل  ظنِ .  نالا حن مل أيكل. 
، ةينقطع عن  حرُّ قة ةي يع (8)( حرُّكنف)خيال ق   مل أيكل أاي ينقطع عن  ملشع ةعن 

ةقاي تال )طنل ، ةكا  حن ملش عل  ظنِ .  دةث مرن يَقتل جنُس. ماحثاً حن مل أيكل
                                                           

 (ي 3٩4  تاةية )ا   قل عن.  حقاضع   س  يف( 1)
 (ي 8/255( ة  ظر  كقاية  حنثي. )4٠3منف   سن  حر عة يف  ملطلش  حعايل )ا  ( 2)
 يف )ة(ي  طما( 3)
 ي يف )ة( طما( 4)
 /أ(ي 27 جلن لر  حث رية،  جمللد  ح اين،  س ة  حسليما ية، ) (5)
اصياً سسقره،  املالش ترت،  حعاصع ابحرت، ح.  االل    احة   ةي  أا ييفنا مسا ر  ع( 6)

 حشا عع أ . ال جينز ح.  حرتت، ابحرت، قال  حتيم ، قال أا يتنف؛  َا  حرتصة ختقيف،  ال 
يستثاح ابملعصية، ةأجازه  ملليني ة  احة  ح ا ية  أا ييفنا عاصيا يف سقره،  يانز ح.  حرتت، 

لن  ملعصيةي   احة ابحرت، سال تالل يف  ملالش؛  ا سقره حيا ممننعَا ةقمنا  ملمنن  
 ح اح ة  أاي خير  سنية سقر مثاح،    قل. قي سقر معصية؛  قي. ةجفاا مشفنر ا يف  ملالش؛ 
 ،  حنج.   ةل  جينز ح. أا يرتت، ابحرت،؛  ا  حسقر   عقد مثا ًا مرتصاً،  ال يت ريي

 ح  حننةي ة حنج.  ح اين  ال جينز ح.  حرتت، هبا؛  ا سقر  ملعصية ينايف  حرتت،، ص
ة حر  عع لا   حنج.ي   احة  حر سعة  أا ييفنا مقيما عاصيا؛  يثاح ح.  حرتت، ابحرت، عل  

(،  حعليل شرح  حنجيل 1/388(، رةضة  حطاحث  )4/344 ملالشي   ظر   جملمن  )
(، 2/251(،  حنسيط )1/267(،   اةي  حيفثري )1/25٩(،   م حلشا عع )2/223)

 (ي 1/524(، م    فتا  )2/45٩ة  ملطلش )(، هناي1/1٩3 ملفاف )
 يف )ة(ي  طما( 7)
 يف )ة(ي  طما( 8)
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 ي(3)كما يف جن ز  حتييمُّ  يف لاه   احة؛  (2)لي أي اً عل   حصي يح َ  (1) ملرن(
 حثلنغ قي  (5)ةال يتنقف )عل (، صربه ةأجفده  جلن  (4)ةحيل ح.   كل ق   ِعيل 

أاي جمرد   اجة قي  حطيعام ة جلن   حقنيِ  ال  (7)ةال تالل، (6)عل   حصًّ يح أدّن  حريَما
سل حن   تف  قي لاه   احة مل جيل ح. أكل ؛ .  إلشر ل عل   ملنلةأ ي. ال ُيشرت ، ييفقع
ةتيفقع ملثة ، ةال ُيشرت. يف  مل نل من. تيقُُّن ةقنع. حن مل أيكل، ق ي ال يقيده؛   ر م

ةجش عل  ؛ ةق   صار قي  احة جينز ح.  يفا   كل، أة  خلنل من.،  حظينِ  س.
ال ، ةال جيش قال أكل ما يسدُّ  حريَما، ل/أ[ أكل   ال122كما جيش]؛  (8) حصي يح
 يةقاي جنيزانه،  حشيثيع

  الن ظر الثاين: ح القدر املستباي
ةال يُثاح ح.  حل ِ دة ، يُثاح حلم طرِ  أاي أيكل من  مليتة ةحننلا ما يسدُّ  حريَما قطعاً  

  طرقٌ ةيف  حشيثيع ، عل   حشيثيع قطعاً 
أاي  (1٠)ةحيا معىن  حشيثيع/، (٩)د   ك رين   ملنعأص فما عن؛  ي. قنالا أحدها

يف جن ز  الرتن ء من  (12)ةجير ا،  إ ي. ممتنٌع قطعاً ؛ (11)ميتلئ  ىت ال جيد حلطيعام مساماً 

                                                           

 يف )ة(ي  طما( 1)
 (  لن   شث.ي 12/15٩(، ةقال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )٩/42ص  .  حننةي يف  جملمن  )( 2)
  جينز  حتيم  ق   تال طنل  ملرن عل    ظفر يف  ملالشي   ظر  رةضة  حطاحث( 3)

 (ي 1/21٩(،  حعليل شرح  حنجيل )1/1٠3)
(، 3/322(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )3/124أي ُملش صربهي   ظر   ايش  حل ة )( 4)

 (ي 222خمتار  حص اح )ا  
 يف )ة(ي  طما( 5)
 (ي ٩/42ص  .  حننةي يف  جملمن  )( 6)
 ي (٩/42فاف ) جملمن  شرح  ملأي ال تالل يف  ملالش  حشا ععي   ظر  ( 7)
 (ي ٩/42ص  .  حننةي يف  جملمن  )( 8)
 (، ة حقنل  ح اين  يثاح  حشثعي ٩/43ص  .  حننةي يف  جملمن  )( ٩)
 /ف( من  س ة ).(ي 28٩) هناية  حلن ة (1٠)
ساا  حعرف (، ح2/422   ملدتلي   ظر   حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر ) ملساغ( 11)

 (ي 22/5٠٩(،     حعرةل )8/436)
 أي  حقنل ابملنع، ة حقنل ابجلن زي ( 12)
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قال  حر   عع  ةيشث. أاي يثنيا عل   حقنح  يف أ ي. لل تناةل  فريمال جبفد ،  ملاء  حنياا

ةعل   ح اين  ال ،  عل    ةل  أيكل  ىت يشثع؛  حريما أة  ىت يصري قي أدّن،  جلن 
؛ ة ح اح ، (1)ةقد يُقف   قير دل  قثثال  حقنح  عل   حقنل ابح اين، يليد عل  سدِ   حريما
، ة ح اح   قاي كاا يف  حعمر ا أة قرية  قتصر عل  سدِ   حريما، لا ا، أاي  ي. ثالثة أقن لق 

 ي(2)يشثع؛ ن  حعمر اةقاي كاا يف ابديةق سعيدةق م
، (4)ة قع  خلالل،   تنليل  حنيص  عل  لات    احت (3))والَطريق الثالث(

ةقاي مل ،  قال  قاي عل  يف  حثادية أ ي. حن مل يشثع ال يقن ، ة تتار  إلمام تقصياًل  سناً 
ةقاي كاا يف سلدق  ،ةيتلةيد يف  ح ا ية،  ي. يشثع يف   ةيةيفل  قطعنا أب يتلةيد ال جيد مريه

ةقاي كاا ال يتنقيع ، قطعنا  القتصار؛ ةحن سدي  حريما تنقيع طعامًا مثا ًا قثل عند  ح يرةرة
ة  قيا ، لا  حيل  حتيلةُّد؛ طعامًا ةحيفني مييفن.  حرُّجن  قي  مليتة قاي مل جيد مثا اً 

 ي(5)  تف ،  القتصار عل  سدِ   حريَما
  ال أحدمها؛ فوجهان إاي رجاه ، ن  مليتة قاي مل يَوريُ   حنصنل قي طالرق ةجينز ح.  حتيلةُّد م

ةقال  جينز  ل  مليتة من ، ةقطع س.  حققيال ةمريه،   جينزوالثاين، (6)ةقطع س.  اعة، جينز
 إاي قلنا  أيكل  ىت يشثع  هكل ما ي (8)ةص  .  حنينةي، (7)مري ضرةرةق ما مل يتلنيث هبا

 إ   أكلفا  فل ، مل جيل أاي أيكل  مليتة  ىت أيكل  حلُّقمة؛   ةجد حقمًة  الالً ، .يسدُّ س. رَمق
 ي(٩) جلن ز ص ح  حنينةي؛  ي. ةجفاا، ح. قمتام   كل من  مليتة

                                                           

أ د ا  ال يليد؛ قياسا حالستد مة عل   الستد ء، ة ح اين  أا ح. أا يليد؛  ا  ح رةرة قد ( 1)
 (ي 12/16٠ ققي يف  الستد ء، ة الستد مة  ل  ملسا ة؛   ظر   حعليل شرح  حنجيل )

    ملرجع  حساساي   ظر( 2)
 ةمل أقف علي.ي ( ليفا  يف كال  حنس ت ، ةمل ياكر  حطريا  ح اين، 3)
ةتنجي.  ح   أا ينلل  حقنل  نع  حشثع عل  أ . قاي كاا يف  حعمر ا أة قرية، ةأا ينلل  حقنل ( 4)

 جبن ز  حشثع عل  أ . قاي كاا يف ابديةق سعيدةق من  حعمر ا؛   ينئا يتقا  حقنالاي 
(، ٩/43(، ةقد  سن  حننةي لا   حتقصيل يف  جملمن  )18/224  ظر  هناية  ملطلش )( 5)

 ةقال  لن  حر جحي 
 (ي 8/6٩منف   حث ن يف  حتفايش )( 6)
 (ي ٩/43 قل عن.  حننةي يف  جملمن  )( 7)
 (ي 3/283  ظر  رةضة  حطاحث  )( 8)
 ة حنج.  ح اين  ملنع   ظر   ملرجع  حساساي ( ٩)
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  الن ظر الثالث: ح جنس املستباي

 قسمان: ة فرمال  حيت ي طرُّ  إل ساا قي تناةنا 

رٌ أحدمها  قع جن ز شريف  حقليل  حاي ال ، (1)حنيثياكاخلمر ة ؛    ما لن ُسيفي
 حلُّقمة ستة أةج. تقديمي يف شرف   (2)ُيسيفر سنية  حتيد ةي ة حعطش ة جلن  ةقسامة

ةأما  حيف ري  حاي ُيسيِفر  ال ، (4)أص فا  أ ي. جينز إلسامة  حلُّقمة دةا مريلا؛ (3) خلمر
؛ رف  حقليل حلعطش  نجد مخرً  ةسنالً  إاي قلنا  جينز ش، جينز شرس. قطعًا حدة ءق ةال مريه

ةيف جن ز ، (6)كمن مع. ماٌء ٌَّا ةسنل شرف  ملاء  حنياا؛  (5)شرف  حثنل دةا  خلمر
                                                           

  لن ما يعمل من   شرسة من  حتمر ة حلسيش ة حعسل ة  نطة ة حشعري ةمري  ح    ظر  ثيا حن( 1)
 (ي ٩/481(،     حعرةل )3/511(، حساا  حعرف )5/38٠مقاييا  حل ة )

فرة  حل ة  إلسامة  من ساغ  حشر ف يسنغ سنماً، ق   سفل مدتل. قي   لاي   ظر   ( 2)
 (ي 8/435(، حساا  حعرف )157(، خمتار  حص اح )ا  2/846)

ة  ةج.  حستة لع    ةل   رمي. يف  حعطش ة حتد ةي، ةلن  ملالش، ةص  .  حننةي،  (3)
ملا سئل  ة ح   ا  خلمر تليد  حعطش ةال تد ع.، ة ا قليل. يدعن قي ك ريه، ة ا  حنيب 

(، ةص  . 31/151سي سدة ء(، أترج. أ د يف مسنده )عن  خلمر قال  )قهنا د ء ةحي
(، ة ح اين  جينز، كما جينز شرف  حثنل ة حدم ةسائر 8/437  حثاين يف  حتعليقال   ساا )

 حنااسال حلتد ةي، ة ح اح   جينز حلتد ةي دةا  جلن  ة حعطش؛  إ . يليد عطًشا، ة حر سع  
نز حلعطش دةا  جلن ، ة حسادل  ال جينز جينز حلان  ة حعطش دةا  حتد ةي، ة خلاما  جي

شرهبا حلتد ةي، ةجينز شرف  جلديد منفا حلعطش دةا  حعتياي   ظر   حنا   حنلا  
(  حعليل شرح ٩/51(،  جملمن  )4/51٩(،  حثياا يف )15/17٠(،   اةي  حيفثري )227/٩)

 (ي 8/274(، كقاية  حنثي. )6/5٠5(،  حنسيط )11/277 حنجيل )
ف  من كالم  ملؤحف أا يف جن ز قسامة  حلقمة ابخلمر حلم طر تالل، ةحيا كاح ؛ قد يُق( 4)

 حتفايش (، 11/278(،  حعليل شرح  حنجيل )٩/52 ال تالل يف جنزهي   ظر  يف  جملمن  )
 ي (8/73)

(، رةضة  حطاحث  ٩/51 ا  رن  خلمر أملظ حا  تعلا س.   دي   ظر   جملمن  )  قاحن ( 5)
(،  حنا  1/456(،  ملفاف )4/51٩(،  حثياا )12/164 حعليل شرح  حنجيل )(، 3/285)

 (ي ٩/228 حنلا  )
 قاحن    ا َّاسة  ملاء طارئةي   ظر   ملر جع  حساسقةي ( 6)
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 ي(2)أص فما   جلن ز؛  ملعانا ابخلمر ةجفاا (1) حتيث ر ابحند  

 ل. ،  يثاح  يع. ما مل ييفن  ي. قتالل معصنمق ،   ما حيا  ُسييفرق القسم الثاين
ةكا  قاي  ، كاحيفلش؛  سن ء كا ي ميتة طالرق يف   ياة أة َّاق ؛  مليتة مطلقاً  أاي أيكل

، ةقيل  قاي كاا كا رً   لي ، ةقيل  ال، (3)كا ي ميتة آدمع معصنمق عل   حصي يح
مل جيل ؛  إاي قلنا  جينز، أكل. قطعاً   (4)ةقيل  قاي كاا  مليي  ثييًا مل جيل/، ةمسلمًا  ال

؛ سل أيكل.  يئًا قاي أميفن؛ ةحيا ح. طث . ةشيُّ.، سدُّ  حريما قطعاً  حل ِ دة عل  ما ي
 قع ِ لِ . ح. ، ةةجد مسلمًا ميتاً   (5)ةحن كاا  مل طرُّ  مِ يياً ، خبالل مريه من  مليتال

 ي(6)حشرل  إلسالم؛ قال  حنينةي  ة حقيال  حتي رن، ةجفاا
مل  ل ميتة  آلدمع ؛ تنلير ً ةحن ةجد  مل طر ميتة آدمع ةميتة مريه ةقاي كاا  

ةحن ةجد ميتة ، أكل  حصييد؛ ةحن ةجد  فرم صيدً  ةميتة آدمعق ، (7)عل   حصي يح
ةتنليرق ةميتة  كلشق  ةحن ةجد ميتة، (8) نجفاا؛ مهكنل  حلي   مع ميتة مري مهكنحة

ةح. قتل ، ةح. أاي أيكل  حديم ةيشرف  حثنل، (٩)مل أيكل ميتتفما عل   حصي يح؛ مري ا
                                                           

 مريش (،  ملصثاح  ملنري يف3/421  ضرف من  حطيش يدتن س.ي   ظر  حساا  حعرف ) حنيد( 1)
 (ي ٩/215(،     حعرةل )2/5٩7 حشرح  حيفثري )

(، ة  ظر   حثياا 3/285، ةرةضة  حطاحث  )(٩/51 جملمن  )ص  .  حننةي يف ( 2)
(، قاحن    ا دتا . 1/572(، أسىن  ملطاحش )11/281(،  حعليل شرح  حنجيل )12/522)

 ستعمالي حيا دتاا  قا  حنااسة سل دتاا متناا، ةلن ال مينع جن ز  ال
 ي (٩/44 جملمن  )ص  .  حننةي يف ( 3)
 /أ( من  س ة ).(ي 2٩٠)هناية  حلن ة  (4)
معُّ ( 5)    سثة قي  حامة، ةلع  حتل م تقرير مري  ملسلم  يف د ر  السالم، ة ايتف ، ة حاف  حاِ 

(،  حل لر 1٠٠ي   ظر   حتعريقال  حققفية )ا  عنف ، سثال  جللية ة الستسالم من جفتف 
 (ي 236يف مريش أحقاظ  حشا عع )ا  

 (، ة حنج.  ح اين   جلن زي ٩/44  ظر   جملمن  )( 6)
 ي (12/162 حعليل شرح  حنجيل )(، ة حر  عع يف ٩/45جلم س.  حننةي يف  جملمن  )( 7)
شاء؛  هنما قد  ستن  يف  حنااسة ابملنل،  ( أ د ا  أهنما سن ء، ةح.  خليار يف   كل من أيفما8)

ة حنج.  ح اين  أ . أيكل مما يؤكل  م. دةا ما ال يؤكل؛  ا حلمهكنل أصال يف  إلاب ة،  يفاا 
 (ي ٩/44(،  جملمن  )15/177  ظر    اةي  حيفثري )أةي مما ال أصل ح. يف ابإلاب ةي 

 يمل أقف عل  من ص ح لا   حنج. قال  ملؤحف( ٩)
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 ال ؛ قال  آلدمع  ملعصنم، كاحيفلش؛  سن ء كاا طالرً  أة َّساً ، كل  ين اق ةأكل.

ياً ؛ جينز سن ء كاا ةحَده أة رقيَق. ، (2)أة مستهمناً  (1)معالد ً ، سن ء كاا مسلمًا أة  مِ 
ةأكُلفما  (4)ة ملرتد ِ ، (3)ةجينز قتل   ر ، ةقاي كاا ال قصاا علي. يف قتل.، أة مري ا

ةحن ةجد ، (7)ة را  حصيالة يف أظفر حنجف  (6)ةكا   حلي ين  حوُم َصن ة فارف، (5)عاً قط
 ةأما  ساء ألل   رف ةصثياهن ، (٩)جاز أاي يقت،ي من. ةأيكل. (8)من ح. علي. قصااٌ 

كاحاِ مِ ي ؛   قال  حث ني  حيا ح. قتلف  ةأكلف ، /ف[122]
. وحة ح ل يل   ةقال  إلمام، (1٠)

                                                           

  من  حعفد، ةلن مصا ة ألل   رف عل  ترا  حقتال مدة معينة سعنن أة مريه سن ء  ملعالد (1)
(ي  حل لر يف مريش أحقاظ 6/86 يف  من يقر عل  دين. ةمن مل يقر   ظر  م    فتا  )

 (ي 236 حشا عع )ا  
اَلم أِبََمااي   ظر   رير أحقاظ  حتنثي. )ا   ملستهمن (2) َريِ    حيِاي دتل َد ر  إليِسي ( 325  ُلَن   ي

 (ي 426(، معا  ح ة  حققفاء )ا  236 حل لر يف مريش أحقاظ  حشا عع )ا  
يقاتلف ، منسنف قي د ر   رف، ةل  سالد  حيفقر  حاي لن  حاي حيارف  ملسلم ، ة     ر ( 3)

 (ي 127(،  ملصثاح  ملنري )1/157ال صلح ن  مع  ملسلم ي   ظر   حنظ   ملستعاف )
(  حقنل  مل تار يف 1٩/223  لن  حر جع عن دين  السالم قي  حيفقري   ظر   جملمن  ) ملرتد( 4)

 (ي 5/427(، م    فتا  )2/188(،  تح  حنلاف )2٩1ح ماية  التتصار )ا  شر 
 (ي 12/161(،  حعليل شرح  حنجيل )3/284(، رةضة  حطاحث  )٩/44  ظر   جملمن  )( 5)
رً ، أة أيتاة    لن قاطع  حطريا، ةل  طائقٌة يرتصيدةا يف  مليفامن حلر اق؛  فارف( 6) حيقتلنل  قَوفي

رً  مع سُوعيد  حَ نيثي   ظر  م    فتا  قي معر ة معاين أحقاظ  ملنفا  ) ( 5/4٩8أمن َن  قَوفي
 (ي 3٠1(، منفا   حطاحث  )ا  7/11٩ ح اية يف  تتصار  حنفاية )

كلفما،  حننةي يف يف  حل ين  فصن ة فارف ة را  حصالة ةجفاا   حنج.   ةل  جينز قتلفا ةأ( 7)
(، قاحن   قمنا  عترب، 12/161(، ةأظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )٩/44 جملمن  )

مر جعة  إلمام يف قتلف  يف مري  احة  ح رةرة ةتعظيما حإلمام، ة احة  الضطر ر حيسي  احة 
 رعاية   دف ة حنج.  ح اين ال جينز؛  رمة  السالمي 

لن أا يقعل ابحقاعل  جلاين م ل ما  َوَعل ابجمل  علي.ي   ظر      ابحيفسر  حَقَنُد قال حِقصاا( 8)
 (ي 2/5٠5(،  ملصثاح  ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري )174 حتعريقال  حققفية )ا  

 (ي 12/161(،  حعليل شرح  حنجيل )٩/44  ظر   جملمن  )( ٩)
 (ي 8/6٩)   ظر   حتفايش( 1٠)



  األطعمة كتاب                             واهر ابلحرية  اجل
 

203 
 إاي كاا ؛ ةقال  حشي  عل  حدِ ين  ةحن ةجد َ رسي  أكل أييفما شاء قاي تساة ، (1) ح 

 ي(2)أكل  حثاحغ، ةحن ةجد  رسيياً ابح اً مع صيب ق أة جمنناق ، كره ح. أاي أيكل.؛  أ د ا قريث.
 فروع:
أة مل ،   يف جن ز قطع  َوليقةق من   ِا مريه أة ع نً  كاماًل قاي مل جيد مريهاألول

ةمال ، (3)أظفر ا عند   ك رين   ملنع؛ يفن  خلنل من. كاخلنل من  جلن  ةجفااي
ةكا  حن  ،  إاي ةجد مريه مل جَيُل قطعاً ، (5) اتتلف كالم.؛ (4) حر  عع يف  حشرح قي  جلن ز

ال جينز قطع  َوليَقة من  (6))ة(، كاا  خلنل من  حقطع كاخلنل من  جلن  أة   ك ر
ةحيا ح ريه أاي يقطع شيئًا من أع ائ. ،  ًء كاا عثده أم السن ؛   ا معصنمق حيهكل

 ي(7)ةيد ع. ح. قطعاً 
أاي ييفنا صا ث.  اضر ً  إما ؛   ق   ةجد  مل طر طعامًا طالر ً  الاًل ح ريهالثاين

 يأة مائثاً 
                                                           

(،  هن  حيسن  ٩/44، ةص ح  حننةي لا   حنج. يف  جملمن  )(7/17٠ حنسيط )  ظر  ( 1)
 عصنم ، ةحيا  ملنع من قتلف  يف مري  اح.  ح رةرة؛  رمة رة ف ، سل  ا  ح امن ، 

 (ي 12/161ة  ظر   حعليل شرح  حنجيل )
 (ي 1/٩7  ظر  قن عد    يفام يف مصا    انم )( 2)
(، ست قيا  أ د  ح امدي، 286ممن قال  نع  ح   أسن  حطيش  حطربي يف  حتعليقة )ا  ( 3)

(، ٩/45(،  جملمن  )12/164ة حقاضع أسن علع ةمري اي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )
(، حبر 4/518(،  حثياا )8/264(، كقاية  حنثي. )8/6٩(،  ملفاف )15/176  اةي )
 (ي 4/265 ملالش )

 ي (٩/45 جملمن  )(، ةص  .  حننةي يف 12/164   حعليل شرح  حنجيل )  ظر( 4)
 (46٩  . ص ح  رن  ح  يف  فرر )ا  ( 5)
 ساقطة من )ة(ي ( 6)
 تاتمع يف جن ز قطع شعء من أع ائ. عند  جمليلين أرسعة شرة.    ةل  كنا  حقطع من ( 7)

ند ميتة أة مريلا، ة حر سع كنا  قس.، ة ح اين  كنا  حقطع  جل  قس.، ة ح اح  عدم ةج
 خلنل يف  حقطع أقل، أة   تق   خلنل يف  حقطعي   ظر   قة   ثيش عل  شرح  خلطيش 

(، 15/176(،   اةي )٩/45(،  جملمن  )12/164(،  حعليل شرح  حنجيل )4/324)
 (ي 4/265(، حبر  ملالش )4/518(،  حثياا )8/264(، كقاية  حنثي. )8/6٩ ملفاف )
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، (1) فن أةي س.؛  إاي كاا م طرً  قحي. أي اً ،   أاي ييفنا  اضر ً احلالة األوىل
ةيُتصنير ،  عل   ملاح  ساح. ح.؛ قال أاي ييفنا مري  ملاح   ثيياً ؛ من. ةحيا حألةل أتاه

 إاي أثر  ملاح   آلتر  قد  (2)–عل   ثيِ نا ةعلي.  حسيالم - ح  يف  لةل عيس  
 رسييًا كاا ؛ دةا  حثفيمة ة حيفا ر، ةال جينز أاي يُؤثر عل   قس. قال مسلماً ، أ سن
يياً  /؛  ً ةقاي مل ييفن م طر ، أة  مِ  أة ، أة  ميةق ، (3) علي. قطعام  مل طر  ملعصنم  سالمق
، كما يللم. ق قا ه سنقس. من  ح رق ة  ريا ةحنن ا ق   مل خيش عل   قس.؛  أمااق 

ةحلم طر أاي أيتاه من. ، (4)عل   حصي يح، ةكا  قاي كاا حيتا  قحي. يف ابقع   ال
 إاي قتل  ملاحُ  ،  ال ضماا (5) ملاح  إاي أت   حقتال عل   قا ، قفرً  ةيقاتل. علي.
، مل ي من؛  إاي منع من.  حطيعام  مال جنعاً ، (6)حلم.  حقصاا؛  مل طري يف  حدي ع

                                                           

 أي صا ش  حطعام أةي ابحطعام من  آلتري ( 1)
(، ة 2222(، سرق   )3/82أتر   حث اري يف ص ي .، كتاف   حثين ، ابف  قتل  خلنلير )( 2)

(،  71(، سرق   )1/135) مسل  يف ص ي .، كتاف   إلمياا، ابف   لةل عيس  
شيفن أا ينلل   )ة حاي  قسع سيده، حين ، يقنل  قال رسنل هللا كال ا عن أ  لريرة 

 ييف   سن مرن  يفما مقسطا،  ييفسر  حصليش، ةيقتل  خلنلير، ةي ع  جللية، ةيقيض  ملال 
  ىت ال يقثل. أ د(ي 

 /ف( من  س ة ).(ي 2٩٠) هناية  حلن ة (3)
(  لن   صح، ةأظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل ٩/45قال  حننةي يف  جملمن  )( 4)

 (ي 12/165)
  حقتال قي منل  ملاح ي  أي ق   أد ( 5)
(  ةقا مل أي ا ح. ماح   حطعام يف   كل،  ل  15/173قال  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )( 6)

خيلن  مل طر من ثالثة أ ن ل؛ أ دلا  أا يقدر عل  أتا  حطعام من. س ري قتال،  ل. أا 
من. قنالا؛ أ د ا   أيتا  حطعام جرب  ةال يتعد   آلتا قي قتاح.، ةيف قدر ما يستثيح أتاه

قدر ما ميس  س. رمق.، ة ح اين  ما ينتفع س. قي  د  حشثعي ة  ال  ح ا ية  أا ال يقدر عل  
أتاه، ةال عل  قتاح. علي.،  ماح   حطعام عاا ابملنع، ةمعصيت. قا أ  ي قي تلف 

ماا،  مل طر أعظ ، حيفن ال ي من. سقند ةال دية؛   . مل ييفن منع.  عال يتعلا س.  ح 
ة  ال  ح اح ة  أا ال يقدر  مل طر عل  أتاه قال سقتاح. علي.،  ل. أا يقاتل. علي.ي ةلل جيش 
علي. أا يقاتل.  ىت يصل قي طعام. أم ال عل  ةجف  ممن أريدل  قس. لل جيش علي.  ملنع 



  األطعمة كتاب                             واهر ابلحرية  اجل
 

205 
ةلل حلم طر  إلقد م عل    تا أم يقف عل  ق ا  ،(1)ةحلماةردي  ي.   تمال

ا ق   مل خيش  يم (3)ة ا، (2)ص ح  ح ل يل  ح اين؛  ي. ةجفاا؛  إاي منع. أتاه،  ملاح ؟
ح.،  إاي تال جاز  إلقد م قطعاً ،  حتويَلف حن ةقف ةجينز ، ةيف  حقدر  حاي يللم  ملاح  َساي

أص فما  ما يسدُّ س. ؛  ي. قنالا أظهرها:؛ فيه طرقحلم طرِ  أتاه قفر ً ة حقتال علي. 
   حقطع والثانية، (5)ة ح اين  قدر  حشيَثع سناء عل   حقنح   يما حيل ح. من  مليتة، (4) حريَما
ةيف ، (8)ةلع جارية  يما أيتاه يف ميثة  ملاح ، (7)   حقطع ابح اينوالثالثة، (6)اب ةل

تالٌل مرتيٌش عل   خلالل  حسياسا ؛ ة حقتال علي. عل   مل طر، ةجنف   تا من. قفر ً 
ا ة  صح  أ ي. جيش   تا قفرً  دة ، ةأةي أباي ال جيش، (٩)يف ةجنف أكل  مليتة

                                                           

 مليتة منفا؟ ، أ د ا  جيش علي. أا يقاتل.؛ حيصل قي ق ياء  قس. سطعام.، كما جيش علي. أكل 
إل ياء  قس. هبا، ة حنج.  ح اين  أا  حقتال مثاح ح.، ةحيا سن جش علي.؛  ا ماح   حطعام ال 
ينق  يف   ملش من دين أة عقل يثع . كل ة  د منفما عل  ق ياء  مل طر  اح.،  ااز أا 

  يييفنا منكنال قحي.، ةتاحف أكل  مليتة يف  حنجنف؛   . ال سثيل قي ق ياء  قس. قال هبا
(  ةحن قيل  ق . ي من ديت. كاا مالثا؛  ا  ح رةرة 15/173  . قال يف   اةي  حيفثري )( 1)

قد جعلي ح. يف طعام.  قا،  صار منع. من. كمنع. من طعام  قس.، ةلن حن منع ق ساان من 
طعام  قس.  ىت مال جنعا ضمن ديت. كاح  ق   منع. من طعام قد صار  ق. متعلقا س. 

 ديت.ي ةجش أا ي من 
ق   تيف لالا  مل طر ابالستئا ا  ال ينتظر ق ا  ملاح ، أما ق   يف  حنقي  تسا   قي. ( 2)

ةجفاا؛  حنج.   ةل  أ . ال يسته ا من  ملاح ، ة حنج.  ح اين  أ . يسته ا من.، ةص ح 
(،  ملطلش  حعايل 18/222(ي ة  ظر  هناية  ملطلش )7/17٠ ح ل يل لا   حنج. يف  حنسيط )

 . (ي ست قيا  قسر لي   سن47٠  )ا
 أي لا ا  حنجفااي ( 3)
 (ي ٩/45ص  .  حننةي يف  جملمن  )( 4)
 (ي1٩8ر جع )ا ( 5)
 ةلن  الكتقاء  ا يسد س.  حرماي ( 6)
 ةلن أ . يصل قي قدر  حشثعي ( 7)
 أي لاه  حطرق  ح الثة جارية  يما ق   أتا  حطعام يف ميثة ماحيف.ي ( 8)
 ي(1٩8 ر جع )ا( ٩)
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 إاي كاا ، ةتصي،  حث ني  خلالل  ا ق   مل ييفن علي. يف   تا قفر ً تنلٌ ، (1) حقتال

 ي(2)مل جيش قطعاً 
خبالل ، (3)ال جماانً عل   ملالش، ةجش ابحعنن، ةق   أةجثنا عل   ملاح   حثال 

سني   اعة منف   (5))ة(،  إ ي. ال يللم. أجره؛ عل   نالا (4)ما ق   تل، )مشر ا(
 -ةقاحن   قا   تمل   ال من  قة عل  أجرة سثانا ةيقثلفا، حقاضع أسن  حطييش سينفما 

مل يللم. ختليص.  ىت يقثل  -أة يسثح سثا ة ضعيقة، سشعء (6)أباي ييفنا متشث ا
ال يللم. ؛ ةقاي مل حيتمل   ال  حتيهتري يف صنرة  مل طر  هطعم.، كما يف  مل طر؛    جرة
 ي(7) ال  رق ق  ً ،  حعنن
، ةح. أاي يشثع،  إ   ساح. س ري عننق حلم.   كل من.، ةق   سال  ملاح   حطيعام 

 إاي مل يقدره  علي. قيمة ما أكل يف ، ةقاي ساح. سعننق حلم. قثنح.، ةحيا ح.  حل ِ دة علي.
ةقاي ،  إاي مل يقرد ح. ما أيكل.  يفاح ؛ ةقاي قدر  حعنن، ةح. أاي يشثع، زما . ةميفا .

ةلن ،  ملسمي أحدمها: ؛ أوجه قيما يللم. ؛  مل ل (٩) إاي كاا أك ر من )مثن(؛ (8)ه()أ رد
  ال يللم. قال قيمة  مل ل زماانً والثاين، (11)ة  قيا عند  إلمام، (1٠)  صح عند  حقاضع

                                                           

(، 12/165(، ةجلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل)٩/45ص  .  حننةي يف  جملمن  )( 1)
قاحن    ا عقل  ملاح  ةدينة يثع ا . عل   إلطعام، ةلن ة جش علي.،  ااز أا جيعل   مر 

 منكنال قحي.، ةييفتقع س.، ة  . ق   مل جيش د ع  حصائل  فنا أةيي 
  (ي8/7٠  ظر   حتفايش )( 2)
  ي(٩/46  ظر   جملمن  )( 3)
 يف)ة( مشرلي ( 4)
 ساقطة من )ة(ي  ( 5)
(،  ايش 5/272ابحشعء   حتعلا س.، ةحلةم. ةشدة   تا س.ي   ظر      حعرةل )  حتشث ( 6)

 (ي 2/158(، حساا  حعرف )11/231 حل ة )
  (،12/166ست قيا  أ د سن انصر  ح امدي،  حعليل شرح  حنجيل )(، 272  ظر   حتعليقة، )ا  ( 7)

 (ي 8/267كقاية  حنثي. )
  ).(   قردي ( يف8)
 ساقطة من ).(ي ( ٩)
(، ست قيا  أ د  ح امديي ةمل أقف 273ةلن  حقاضع أسن  حطيش  حطربي،   ظر  )ا  ( 1٠)

 (ي 12/166رح  حنجيل )عل  تص ي . نا   حنج.، ة قل  حر  عع عن. تص  ي. يف  حعليل ش
 (ي 18/223  ظر  هناية  ملطلش )( 11)
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  حلماةردي )أاي لثهاواث، (2)ة حقارقع (1)ةص  .  حرة ين، ةيسقط  حل ِ دة، ةميفاانً 

ةقاي كا ي تشاُّ علي. ، حلم.  ملسمي ، ال تشاُّ عل   مل طر حيساره (3) حل دة قاي كا ي(
حيتال ةيسع  يف  قاحن   ةينث ع حلم طرِ  أاي ، (4)  ي.  يفا ُميفَره، حلم.  حقيمة، إلعد م.

: قال  حر  عع  (6)سال تاللق   حقيمة (5)/أ[123 ىت ييفنا  حن جش]؛ أتاه سثيع  اسدق 
حيفني  حنج. يصشُّ ، ةجعل  خلالل  يما يللم. مثناً ، ةقد يقف  قير دل  تص يح  حثيع

ةأجري ، (1٠)ة إلمام (٩)ةقد صريح س. أسن  امد، (8)كامليفَره   ي.؛ (7) خلالل يف  حصِ  ة
 ي. كالٌم ة ، من  حسُّلطاا  حظيامل ق   اب  ماح. حل يرةرة (11) حوُمصاَدر  خلالل يف ص ة سيع

ام ووا  حطيعووو. أتوووالل  ا ق   مل مييفنوووام ة ح ل يل ة حر  عع  خلوووةتصي،  إلم، (12)تقدم يف  حثيع
                                                           

(، ةمل أج. ٩/46(، ة حننةي يف  جملمن  )12/166 قل. عن.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 يف حبر  ملالشي 

 (528)  يا ارق  ةتنيف سنة ه(433) لن   سن سن قسر لي  سن علع أسن علع  حقارقع، ةحد سنة( 2)
(، طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع 2/77ن مؤحقات.   حقن ئدي   ظر  ة يال   عياا )سن سط، م

 (ي ةمل أقف عل  من  قل عن. مري  ملؤحفي 567(، طثقال  حشا عي  )ا  7/57)
 يف ).( قاي كا ي  حل دةي ( 3)
 (ي 15/172  ظر    اةي  حيفثري )( 4)
 /أ( من  س ة ).(ي 2٩1)هناية  حلن ة  (5)
 (ي 12/166 ظر   حعليل شرح  حنجيل ) ( 6)
 هن   تتلقن  لل لا  كثيع  مليفرَه،  ال يصح سال تالل يف  ملالش؟ أة لن كثيع  ملصادر  ييفنا  ي. ( 7)

 (ي 12/166(،  حعليل )٩/46(،  جملمن  )18/223تالل يف  ملالش؟   ظر  هناية  ملطلش )
 (ي 12/166  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 8)
 (ي ٩/46أاب  امد  إلسقر يي ،  قل. عن.  حننةي يف  جملمن  ) يع ( ٩)
 (ي 18/223  ظر  هناية  ملطلش )( 1٠)
من أجلئ قي د ع در ل   ثا  سعض ماح. ةد ع تل   حدر ل ي   ظر   قة لن   سيع  ملصاَدر( 11)

 (ي 3/11(، قعا ة  حطاحث  )2/334   فتا  )(، م 3/14  ثيش عل  شرح  خلطيش )
 تتلقن  يف ص ة سيع  ملصادر عل  ةجف ،  حنج.   ةل  يصح  حثيع؛ حعدم  إلكر ه  حظالر ( 12)

عل   حثيعي ة ح اين  ال يصح  حثيع؛ حنجند  إلكر ه، ة ملالش ص ة  حثيعي   ظر   حعليل شرح  حنجيل 
 (،2/334(، م    فتا  )3/344ةضة  حطاحث  )(، ر 18/223(، هناية  ملطلش )12/167)

 (ي 4/223 قة  فتا  )
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حلمت. ،  إاي قدر  اشرت  ابحل ِ دة،  إاي ح. عند  ح  طلش  حل ِ دة عل  مثن  مل ل، (1)قفر ً 
ةجعل جبنش قر قة  حديم مقام ، أي اً يف لاه  حصُّنرة  (3)ة سن  حصيثاغ  كر  حنجف ، (2)قطعاً 

 ي(4) حعال عن   تا
سن ٌء كاا ح. ماٌل مع. أة ؛ ةمىت اب   ملاح   حطيعام سقيمة م ل. حلم  مل طر قثنح. 

(،  نضعق آتر أة ال  ح من قثل   تا قي أاي ي يا  حنقي عن  (5) إاي كاا مع. ماٌل )ةىفي
حلم. صر . يف  ح يمن ق   مل خَيف  نالا من ؛ سرت عنرت.ةحن مل ييفن مع. قال ما ي، تسليم. أة ال

ةيللم  حثائع  حصيرب عن. قي ، ةقاي مل ييفن مع. ماٌل سقع  ح يمن يف  مت.، ةيصلِ ع عار ً ،  حربد
، (6)مل يللم.  حعنن عل   حصي يح؛ ةحن أطعم.  ملاح  ةمل يصر ِح  اب ةق ةال معاةضةق ،  حيسار

ةعل  ، (7)مل معرة ًا ابحعمل اب جرة ةمل يشرتطفا ح. لل يست قفاةلن  ظري ما حن  ستع
 قع  ملصديق منفما ،  قال   مل طر  سال عننق ،  حصي يح حن قال  ملاح   أطعمت  سعننق 

 ملاح  طعام. حلم طر  (٩)ةحن أةجر، (8)ةجلم س.  ملاةردي أرج فما، ةقيل  قنالا، ةجفاا
ةص  . ،   ال(1٠))أ د ا(؛  حقيمة ةجفاا  قع  ست قاق.، قفرً  ةلن م م  علي.

                                                           

 ي (12/167 حعليل شرح  حنجيل )(، ص يح 7/17٠(،  حنسيط )18/223  ظر  هناية  ملطلش )( 1)
   . أصثح خمتار  سرتك.   تا قفر ًي ( 2)
 أي  حنجف  يف لل أيتا  حقيمة، أة مثن  مل ل؟ي ( 3)
 ( ست قيا  حطاحش  مد  ؤ دي 451ل )ا    ظر   حشام( 4)
 يف ).( أةىفي ( 5)
(، قاحن    ا 12/167(، ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )٩/47ص  .  حننةي يف  جملمن  )( 6)

عرل  الستطعام ة إلطعام منضن  عل   ملن ساة، دةا  ملعاةضة،  هةجش قطالق  إل ا  ل. 
 اين  يللم.  حعنني عل   حعرل، ة ملعفند  ي.، ة حنج.  ح 

 (    صح أهنا ال جتشي ٩/47قال  حننةي يف  جملمن  )( 7)
(، ةرج .  حر  عع يف  حعليل ٩/47(، ةص  .  حننةي يف  جملمن  )15/172  ظر    اةي  حيفثري )( 8)

 ي مل طر  ا   صل سر ءت.صدق  ة ح اين   (؛   . أعرل سد ع.، ة حنج. 12/167شرح  حنجيل )
(، 333  من  حَنجنر، ةلن صش  حدة ء ةحننه يف   لاي   ظر  خمتار  حص اح )ا  أةجر( ٩)

 ي (14/34٩    حعرةل )(، 5/27٩حساا  حعرف )
 يف ).( أص فماي ( 1٠)
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 ي(2) حنينةي ة ست سن.  حر  عع ةص  .، ةاث يفما   ع ، (1) حقنر ين

قال ، ةحن   ر  مل طر ا ةكاا مع ق سااق ما يسدُّ س. ضرةرة أ د ا تاصة
ين  قاي تساة  يف  ح يرةرة ة حقر سة ة جِلن ر ة حصيالح    تمل أاي خيريِ  ؛  حشي  عل  حدِ 

أة ، أة قريثاً ، أة  رعاً ،  إاي كاا أصالً ؛ ةقاي كاا أ دلا أةي، سينفما ةأاي يقسم. سينفما
ةحن تساة  ةكاا حن أطع  ، قديم. عل   ملق نل؛ أة  اكمًا عادالً ، أة ةحيياً ، زةجاً 

، ةكا  حن ةجد  تاج ،  احعدل  حتيسنية سينفما؛ أ د ا عاش كلٌّ منفما  صف ينمق 
م اًل سادي ً  (3)قال  ةحن كاا  حريميف  حاي )مع.(، اا ح. ةحد ا سن  سينفماةكا  حن ك

  ي. عليفما حبي  يسدُّ من جن  أ د ا م ل ما ؛   د ةحدي. ة صف جن   آلتر
 ي(4) يقسم. عليفما كاح ؛  إاي كاا ثل . يسدُّ جن   آلتر، يسدُّ من جن   آلتر

ةي رم  (5) للم طر أاي أيكل  حطعام/، ام مائثاً   أاي ييفنا صا ش  حطيعاحلالة الثانية
 إاي كاا  حطيعام حصيبق  أة جمنناق ، (6)ةيف ةجنف  حتيناةل ة حقدر  ملتناةل  خلالل  ملتقدِ م، ح.

ةقاي كاا  اضر ً  فن يف مانما كاملتصرِ ل ،  يفاح    يف ؛  إاي كاا  حنيلُّ مائثاً ؛ أة سقي.ق 
ق   مل ييفن  (8)علي.  سيئةً  (7) حيت جينز  يفا سيع مال  فانرةلاه ق د   حصُّنر ، يف ماح.

 ي ح يمن  اضر ً 
ةقاي كا ي ِمليفًا ح ري صا ش ،   جيش سال  حطيعام إلسقاء  حثفيمة  فرتمة(٩)الثالث

                                                           

 (ة ست قيا   سن قسر لي ي45٠طلش  حعايل )ا   ظر   مل( 1)
(، قاحن     . تلص. عن  نالا، ٩/47(،  جملمن  )12/167  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)

  صار كما حن عقا عن  حقصاا، ةأي ا،  قي.  ريض عل  تد را  مل طريني 
 ساقطة من ).(ي ( 3)
 (ي 1/6٩  ظر  قن عد    يفام )( 4)
 /ف( من  س ة ).(ي 2٩1)هناية  حلن ة  (5)
  ي(1٩8 ر جع )ا( 6)
(،  13/344  من   ار، ةلن منع  ال ساا من  حتصرل يف ماح.ي   ظر   جملمن  ) فانر( 7)

 (ي 4/3٩6(  حنا   حنلا  )256كقاية   تيار )ا  
 حنظ  ، (5/45 حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )  ظر     لع  حثيع قي أجل معلنمي حنسيئة( 8)

 ي (1/243 ملستعاف )
 أي  حقر   ح اح ي ( ٩)
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ةحن كاا إل سااق كلٌش مثاح ، ةحننه (1)ةال جيش حل ر ِ  ة ملرتدِ  ة حيفلش  حعقنر،  حطيعام
ا ؛ ةح. أاي أيكل من  مفا، حلم.  سح  حشياة إلطعام  حيفلش، ةشاةٌ  (3)ائٌع()ج (2) ملنقعة  هني

، ةمع مريه شاٌة حيا م طري ً قحيفا، قال  حقاضع  ةحن كاا مع. كلٌش م طرٌّ ، ُ حبي حألكل
 ي(4) إا  متنع  لصا ش  حيفلش قفره ةمقاتلت. عليفا، حلم. سانا

قال أاي ، مل جيل ح. أاي يوهكل من. س ري ق  .، زرع.أة ،   َمن مري سثستاا ق سااق الرابع
سن ء كا ي د تل ؛ ة يف   ح ِ مار  حسياقطة من   شاار  يف  مريلا، ييفنا م طر ًّ 

كما يف  حني ل ؛  (6) اب ة ما لن تار   جلدر ا( (5)قالي أاي جتري  حعادة،  جلد ر)أة تارجفا
 ي(8)ة حثصرة (7)ابحيفن ة

                                                           

 (،12٩  كل سثع يعقر؛ م ل   سد ة حنمر ة حقفد ة حائشي   ظر   حل لر )ا   حيفلش  حعقنر( 1)
 (ي 1/1467(،  ايش  حل ة )3/275 حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )

 (ي 5/37٩م ل كلش  حصيد، ةكلش   رث، ةكلش  ملاشيةي   ظر    اةي  حيفثري )( 2)
 ساقطة من ).(ي ( 3)
 (ي ٩/48 قل. عن.  حننةي يف  جملمن  )( 4)
رة  ملقثنحة عند  حطثا   حسليمةي   ظر    عثارة عما يستقر يف  حنقنل من   منر  ملتيفر  حعادة( 5)

( 21٩( شرح  حقن عد  حققفية )ا  8/443(     حعرةل )3٠٠معا  ح ة  حققفاء )ا  
 (ي 65٩ ح ي   نامع )ا  

 ساقطة من ).(ي ( 6)
 حيفن ة   ملدينة  حيفرب  ابحعر ق ةلع أةل مدينة  تتطفا  ملسلمنا ابحعر ق يف سنة أرسع عشرة، يف ( 7)

ك (   8ةلع  آلا تقع عل  هنر  حقر ل، ةعل  مسا ة )، ، ةلع عل  معظ   حقر لزمن عمر
ك ( جنن  مدينة كرسالءي   ظر  معا    6٠ك ( من س د د، ة )  156من مدينة  حناف، ة)

 (،5٠1(،  حرةن  ملعطار يف ترب   قطار )ا  267 ملعامل  جل ر  ية يف  حسرية  حنثنية )ا  
 (ي 35)ا   56عدد جملة  حقيصل  حسعندية  ح

 حثصرة  مدينة عظيمة هبا  ثنتا عشرة  لة حيفل  لة منفن عدة مدا منقصلة عن سع فاي ( 8)
،  حعر ق تقع يف أقص  جننف  ا ظة عر قيةةلع  حينم  سنالا عمر سن  خلطاف 

تعد  ا ظة  حثصرة ة  ،رقمن  حش ةقير امن  جلننف،  ة ململيفة  حعرسية  حسعندية  حيفنيي  د لا
من  ي  عدد  حسيفاا، ةسادل أكرب  ا ظة ابحعر ق من  ي    ا ظة ابحعر ق اثح  أكرب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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لا  ، (3)ص ح  حرة ين  إلاب ة؛ (2)جمر   إلاب ة ةجفاا (1) قع جر ا  حعادة  ملطيردة

جاز ح. ؛  إاي ملش عل  ظنِ . رضاه  ا أيكل.؛ أما  حقريش ة حصيديا، يف مال   جنيب
ةقاي ش ي يف ،  ح  اب ش اا ة   ن ل ة  زمااةخيتلف ،   كل من مثره ةزرع. ة ثت.

 يمل جيل قطعاً ، رضاه
 إاي كاا صا ش  حطيعام ؛ /ف[ مريه123  ق   ةجد  مل طرُّ ميتًة ةطعام]اخلامس
  أيكل واثنيها، (4)  أ ي. أيكل  مليتة ةيد   حطيعامأصحها؛ أوجٌه أو أقوالٌ مائثًا  قي. 

ةأشار  إلمام قي أ الا من  خلالل يف  جتما  ،  سينفما  يت ريي واثلثها،  حطيعام ةيدعفا
كاا  اضر ً ي ةمقت اه أاي ييفنا   صح  ح اين، (5) ا هللا تعاي ة ا  آلدمع ِ   إاي ؛ ةقا ي

حلم. ، أة رضع ساميت.، ةمع. مثن.، هبا أة سل دة يُت اسن، أة س من م ل.، ساح. سال عننق 
، مل يثع. قال سل دةق ك ريةق قال   ك رةا  ال يللم. شر ءه ةقاي ، ةمل جيل ح. أكل  مليتة،  حقثنل

حيفني ُيست شُّ 
ةق   مل يثاح. ال يقاتل. علي. ، ةق   مل يللم. شر ءه  فن كما حن مل يثاح.، (6)

                                                           

(، آاثر  حثالد ةأتثار 1٠5(،  حرةن  ملعطار )ا  1/43٠ ظر  معا   حثلد ا ) ملسا ةي  
  https: //ar. wikipedia. org/wiD 8% B8( منسنعة ةييفيثيد ي 3٠٩ حعثاد )ا  

ظر  معا  ح ة  حققفاء ، ةلن تتاسع  حشعء ة ستمر ره ستنسيا ة  تظامي   يطيرد ردطي    من  ملطرد( 1)
 (ي 54(،  حتنقيف عل  مفمال  حتعاريف )ا  73)ا  

 حنج.   ةل  أهنا ال جتري جمر   إلاب ة، ة حنج.  ح اين  أهنا جتري جمر   إلاب ة، ةص  . ( 2)
 (ي ٩/142 حننةي يف  جملمن  )

ف ، ةمل ياكر (  يفاية  حقاضع  حرة ين  حنج12/168 كر  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 3)
 (، ة حنج.  ح اين  أهنا ال جتري جمر   إلاب ةي ٩/142تص ي ا ح.، ةص  .  حننةي يف  جملمن  )

 (ي ٩/48(  جملمن  )12/168لن   صح عند  حر  عع، ة حننةيي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 4)
يقدم، عل  ثالثة  تتلف   ص اف  يما ق    جتمع  ا هللا ة ا  آلدمع يف أمر مايل أيفما ( 5)

  )دين هللا أ ا أا يق  ( ة حقنل  ح اين  أقن ل؛  حقنل   ةل  أ . يقدم  ا هللا؛ حقنح. 
يقدم  ا  آلدمي ؛   . مث  عل   حتشديد، ة حقنل  ح اح    ا مستن ا  ي ري  يفما 

 (ي ٩/4٠(،  جملمن  )3/32٩  ظر  هناية  ملطلش )
 (  لن  ملالشي ٩/48قال  حننةي يف  جملمن  )( 6)
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ةقاي مل خَيف  ح   فن ، أة قلالا  ملاح  يف  ملقاتلة،  مل طر قاي تال لالا  قس.

م  يما ق   كاا م ةقال  حث ني  يشرتي. ابح من  ح ايل ةال أيكل ، ائثاً عل   خلالل  ملقدِ 
 (2)قال  ةق   مل يثاح. )أي اً(،   أيا  خلالل يف أ ي. يللم.  ملسمي  أة مثن  مل ل، (1) مليتة

 ي(3)جينز أاي يقاتل. علي. ةأيتاه قفر ً ، أصالً ةقلنا  طعام مريه أةي من  مليتة
   (4)ةيللم.  حِقدية،  ل.  حب. ةأكل.؛ قال صيد ً    ق   مل جيد  مل طرُّ  فرِمالسادس

: حلعر قي   يفا قنالا أحدها؛ (5)فطرق/ةق   ةجد صيدً  ةميتة ، كما مري يف ابس.
ةسنا ا  سن  حصثاغ عل  أاي  سي ة ، (6)أ ي. أيكل  مليتة :ةأص فما، أيكل  حصييد: أ د ا

 يدع. ةأيكل  -  (8)ةلن  جلديد -،  ع  قاي قلنا ؛ ؟(7) حوُم رِم حلصييد لل ييفنا ميتة
يد   حصييد ، قاي قلنا   سي ت. ميتةٌ ؛ ةقال   ك رةا، (٩)أيكل  حصييد، ةقاي قلنا  ال،  مليتة

 والطريق الثاين  (1٠) ي. قنالا،  هييفما أيكل؟، ةقاي  قلنا  ال، ةأيكل  مليتة قطعاً 
،  ح الثة  يما ق   ةجد  مليتة ةطعام مريه من   قن ل،  ي. ثالثة أقن لق أة أةج.ق ، حلمر ةزة

ةقال ،    حقطع أب ي. أيكل  مليتةالثالث، (11)ة ح اح   أ ي. يت ريي سينفا،  حقنالا  ملاكنر ا
                                                           

 (ي 8/7٠  ظر   حتفايش )( 1)
 ي ( ز دة يف )ة(2)
 (ي 8/7٠  ظر   حتفايش )( 3)
 ةلع جل ء م ل  حصيد  حاي قتل. من  حنع ي ( 4)
 /أ( من  س ة ).(ي 2٩2) هناية  حلن ة (5)
 ي (12/16٩ حعليل شرح  حنجيل )(، ةأظفره  حر  عع يف ٩/4٩ص  .  حننةي يف  جملمن  )( 6)
(، ة حقنل  ح اين  ال ييفنا ميتة ٩/4٩ حقنل   ةل  ييفنا ميتة، ةص ح  حننةي يف  جملمن  )( 7)

 ةقمنا ييفنا  ر ما علي. تاصةي 
 (ي 456(،  ملطلش  حعايل )ا  12/16٩(،  حعليل شرح  حنجيل )4/3٠4  ظر    اةي  حيفثري )( 8)
 (ي 452  ظر   حشامل ) ا  ( ٩)
ة ةيرتا  حصيد؛  ا  مليتة مثا ة ابحن، عند  ح رةرة، ةقاب ة  حصيد  حقنل   ةل  أيكل  مليت( 1٠)

 (ي 453جمتَفد  ي.، ة حقنل  ح اين  أيكل  حصيد؛ حطفارت.، ةختقيف  رمي.ي   ظر   حشامل )ا  
(  ةمن   ص اف من  يف  يف  ملسهحة ثالثة أقن ل أة ٩/4٩قال  حننةي يف  جملمن  )( 11)

 مليتة، ة ح اين  يللم. أكل  حصيد ة ح اح   يت ري، ة يفاه  أةج.؛ أص فا  يللم. أا أيكل
  حد رمع عن أىب عل   سن أ  لريرة، ة حص يح عل   جلملة ةجنف أكل  مليتةي 
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 ي(1)كما تقديم عن.،   ملاةردي  قاي كا ي  مليتة ميتة  حامِ ع أكل  حصييد قطعاً 

؛  إاي كاا  حَب.  الٌل حنقس.؛   حن ةجد  حوُم رِم    صيدق ماسن ةق ةميتةً السابع
ةقاي كاا  حَب. لا   حوُمو رِم قثل ق ر م.  ليا ، (2) فا  ة جد ميتة ةطعام مريه ةقد مري 

 إاي مل َّعل ما  حب.  حوُم رِم ؛ أة  حب. ُ رٌِم آتر، ةقاي  حب. يف  ال ق ر م.،   طر ق 
ةجلم ، أيكل  مليتةوالثاين: ، (3)ةجلم س.  ح ل يل، أيكل  حصييدأحدمها: ؛ فوجهانميتًة 

، (6)ةقال صا ش  ملرشد   حصي يح أ ي. يت ريي سينفما، (5)ة حثند ياع  (4)س.  ملاةردي
 ي(7)ةرج .  حر  عع

 ي. ، أة يت ريي ، أة طعام مريه، ياسح  حصييد ةأيكل.؛ ةحن ةجد صيدً  ةطعام مريه
 إاي ، قاي كاا ماح   حطيعام مائثاً لا  ، سن ٌء قلنا  ما ياحب. ميتة أة ال؛ ثالثة أةج.
 يةقاي ساح. تع ي  حطيعام، تع ي  حصييد؛   ر ةمنع.

  والثاين، (8)  يتع ي  مليتةأصحها؛ فأوجهٌ ؛ ةحن ةجد ميتًة ةصيدً  ةطعام مريه
 ة خلاما ،   يت ريي س   حطيعام ة مليتة ةيرتا  حصييدوالر ابع،    حطيعاموالثالث،  حصييد

  والس ابع،   يت ريي س   حصًّيد ة مليتة ةيرتا طعام مريهوالسادس، (٩))يت ري س   ح الثة(
 ييت ريي س   حصييد ة حطيعام ةيرتا  مليتة

                                                           

(، دةا تقييد  مليتة ابحامع، ةقمنا قال  ميتة  آلدمع؛  ا 15/177  ظر    اةي  حيفثري ) (1)
  ق. ة ا   كل،  يفاا أملظي   رن  مليتة من  ا   كل ة رن  سن آدم يف

 ي(211 ر جع )ا( 2)
 (ي 7/171  ظر   حنسيط يف  ملالش )( 3)
 حاي ةققي علي. يف   اةي أ .  ملاةردي جلم أبا  حصيد أةي، قال   هما ق   ةجد ميتة ة   ( 4)

من.ي صيد قتل.  رم،  إا قيل  ساكات. كاا أةي من  مليتة ةقا قيل  سنااست. كاا  مليتة أةي 
 (ي 15/177  ظر    اةي  حيفثري )

 (ي 8/273 قل. عن.  سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )( 5)
 (ي 3/36٠  ظر   لية  حعلماء )( 6)
 (ي 12/17٠  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 7)
 (ي ٩/4٩لن   صح عند  حننةي يف  جملمن  )( 8)
 (ي ٩/4٩ساقطة يف كال  حنس ت ، ةأثثتفا من  جملمن  حلننةي )( ٩)
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، ةق   مل َّعل ما  حب.  فرم ميتًة  فل عل   مل طرُّ قيمة ما أكل.  من.؟  ي. ةجفاا

 ي(1)رُّ مليف. عل   حصييد؟سناًء عل   حقنح  يف أاي  فرِم لل يستق
 (3)ة  تر  )مما(، ق د  ا من جنا ما يُؤكل؛ حن ةجد  مل طرُّ ميتت   (2)الثامن

 ي. ةجفاا جير ا  يما ق   كا ي ، يت ريي أة أيكل مما يُؤكل جنس.، كاحا ئش  ال يُؤكل
ة  صح   ةل يف ، ة ُ تر  َّسة كاحيفلش، ق د  ا طالرًة يف   ياة كا مار

 ي(5)ةيف  ح ا ية يتع ي  حطيالر، (4)  ةي
    ،ي عل  أاي عل   ملريض ق   ةجد مع مريه طعامًا ي رُّ ةيليد يف مرض.التاسع

ةكا  ،   ةكا  حن كاا  حطعام ح.(7)قال   ص اف، (6)ةأكل  مليتة، عل  أ ي. جينز ح. ترك.
ل من طعام مريه أاي ييفنا قال  حشا عع  ةحن تا، كما تقد م،   حتيد ةي ابحنيااسة

 ي(8)مسمنماً  ل. ترك. ةأكل  مليتة
ري ق (٩)   ،ي عل  أ ي. ال جينز حإل ساا/العاشر أاي أيكل  حدِ 

/أ[ 124] (1٠)
 ي(11)حبي  جينز ح. أكل  مليتة؛  ملعمنل من  نم   ييال قال يف  احة  ح يرةرة

ةمنع سعض أص اسنا ،  مليتة  قال  حرة ين  جينز  حتيد ةي ابحثنل ة احلادي عشر

                                                           

 حقنل   ةل  أ . يستقر مليف. عل   حصيد؛  عل  لا  ييفنا علي.  ح ماا، ة حقنل  ح اين  ال ( 1)
 (ي 4/263يستقر مليف. علي.،  عل  لا  ال ضماا علي.ي   ظر  حبر  ملالش )

 أي  حقر   ح امني ( 2)
 يف ).( ممني ( 3)
 ةلن أا أيكل مما يؤكل جنس. ةيرتا ما ال يؤكل جنس.ي ( 4)
 ةلن أا أيكل ميتة   مار ةيرتا  حيفلشي ( 5)
 (ي 2/277  ظر    م )( 6)
 ي (12/171 حعليل شرح  حنجيل )(، ٩/5٠  ظر   جملمن  )( 7)
 (ي 2/277  ظر    م )( 8)
 /ف( من  س ة ).(ي 2٩2) هناية  حلن ة (٩)
ما يستعمل حد ع  حس  من   دةية ة ملعاج ي  حنفاية يف مريش    ةيف ح ة   حرت ق  حدر ق( 1٠)

 (ي 45(، خمتار  حص اح )ا  1/188  دي  ة  ثر )
 (ي 2/268  ظر    م )( 11)
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ةقال ، (1) اي أكل  حسُّ ي  ر ٌم ة حتيد ةي س. جائلٌ ؛ ةلن ملطٌ ،  حتيد ةي ابفريمال

 ي(3)  ال جينز  حتيد ةي س ري سنل  إلسل(2)سع ف 
جاز أاي ُيستعمل من ، حبي  مل يَثا  اللٌ ؛   حن ع ي   ر م   رنالثاين عشر

قال  إلمام  ةال يُثسط  ي.  ، ةال يقف ِ لُّ. عل   ح يرةر ل،  ح  ما تدعن   اجال قحي.
دةا أكل  حطييثال ةشرف ، سل يُقتصر عل  ما متاُّ  اجت. قحي.، كما يُثسط يف   الل

قال  حشي  عل  حد ين  ةصنرة  ملسهحة أاي ييفنا ، (4)ةحثا  حنياعمال،  ملستلاي ل
 اي ؛ كما تصنيرل لاه  ملسهحة،  أة حن  ستهمن.،  ملست قُّنا حبي  يتنقيع معر ت. يف  ملقثل

 ي(5) ملال  ينئاق ييفنا حلمصا   حعامة

                                                           

 (ي 4/258  ظر  حبر  ملالش )( 1)
 (ي ٩/5٠(،  جملمن  )12/164  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)
(، قال  حننةي 2/54٩ حشا ععي   ظر   جملمن  ) ا سنل ما يؤكل  م. َّا عل   ملالش  (3)

 (  ة حصن ف جن ز شرف  حثنل يف  حتد ةي مطلقاي ٩/5٠يف  جملمن  شرح  ملفاف )
(ي ة  ظر   قة ٩/576مل أقف علي. يف هناية  ملطلش، ة قل. عن.  حدمريي يف  حنا   حنلا  )( 4)

 (ي 5/187(، هناية  فتا  )٩/3٩6 فتا  )
 (ي 2/188 عد    يفام يف مصا    انم )  ظر  قن ( 5)
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ي

ْ
م

َّ
ق والر

ْ
ب
َّ
 (1)كتاب الس

                                                           

ح ة   حس  ة حثاء ة حقال أصل ة  د ص يح، يدل عل   حتقدن، يقال سثا يسثا   حسثا (1)
 خلطر  حاي ينضع يف  حن ال ة حرلاا يف  خليل،  من سثا  -سقتح  حثاء-سثقا،  هما  حسثا 
من رم   حشعء من يدي. يرمي. رميا، ق   أحقاه، ةطر .، ةمعنا ا  حشرعع  أتاه، ة حرمع ح ة 

(، 1/414(،  ملعا   حنسيط )3/12٩ال خير  عن معنا ا  حل نيي   ظر  مقاييا  حل ة )
(، هناية 2/8٠5(،  فرة  حل ة )12٩(، خمتار  حص اح )ا  8/317 ايش  حل ة )

(،  ح اية 4/247، شرح مشيفل  حنسيط )(536(، كقاية   تيار )ا  18/22٩ ملطلش )
 (ي4/348(،  قة   ثيش )7/315)
   صل يف  ملساسقة  حيفتاف ة حسنة ة إل ا    ة      

 ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ    قنح. تعاي  ﴿أما الكتاب
  )أال قا  حقنة  حرمع، أال قا  حقنة  حرمع، أال قا  حقنة  حرمع( أترج. قال ، 6٠   قال  

(، سرق   3/1522ص ي .، كتاف  إلمار، ابف    ل  حرمع ة    عل. )مسل  يف 
(، ةةج.  حدالحة  أ . ملا أمر  عد د  حرمع ة خليل حلعدة يف  رس.، ة ح  ال ييفنا قال 1٩17)

 ي ابحتعلي  ة ح قة ابحسثا ة إلصاسة،  دل عل  قاب ة ما دعا قحيفما
حة  أهن  أتربة  ، ةةج.  حدال17ينسف   ﴾ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ﴿ةقنح. تعاي  

ابحسثاق  ثيًا  ل  ينيفره عليف ،  دل عل  قاب ت. يف شرع.،  دل عل  جن زلا يف شرعناي 
 (ي 6/166(، م    فتا  )15/18٠(،   اةي  حيفثري )7/418  ظر   حثياا )

 ما أترج.  حث اري يف ص ي .، كتاف  ابف  قضمار  خليل حلسثا  -1  وأما السنة
(، ةمسل ، كتاف  ابف   ملساسقة س   خليل ةت مريه، 286٩(، سرق   )4/31)
(، كال ا عن عثد هللا سن عمر رضع هللا عنفما  )أا رسنل هللا 187٠(، سرق   )3/14٩1)
 )ساسا س   خليل  حيت مل ت مر، ةكاا أمدلا من  ح نية قي مساد س  زريا 

يف  صل أة تف أة  ا ر(، رة ه    )ال سثا قال، قال  قال رسنل هللا ةعن أ  لريرة  -2  
 (ي 15٠6(، سرق   )5/333 خلمسة، ةص  .   حثاين يف قرة ء  ح ليل )

   ه ع  حص اسة ة حسلف سعدل  عل  مشرةعية  ملساسقة ابجلملةي   ظر  مر تش وأما اإلمجاع
(،  جملمن  7/418(،  حثياا )2/36٠(،  تتالل  حعلماء السن لثرية )15٠ إل ا  )ا  

 (ي 8/164(، هناية  فتا  )6/166(، م    فتا  )4/228(، أسىن  ملطاحش )15/133)
هناية    حت ريض عل  تعلُّ  أسثاف  حقتال، ة إلعد د ح.ي   ظر  واحلكمة من مشروعيتها

 ي (18/23٠ ملطلش )
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ةيف ، يُطلا عل   الستثاق يف  خليل ةما يف معنالا –سسيفنا  حثاء  - حسيثيا 

 ي(1)ةيف  حريمع ِ  االً ، ةُيسم  يف  خليل رلاانً ،  حريمع
 ي(2) املال  جملعنل حلسياسا -سقتح  حثاء -ةأما  حسيَثا

، ة ا جائل ا، ةابٌف يف  حريمع، ةكالم  حيفتاف ينقس  قي ابس   ابٌف يف  حر ِلاا
ةجينز أاي َيشرت.  ملتساسقنا يف  حر ِلاا ، حل اجة قحيفما يف  جلفاد (3)سل مست ثياا

 ري اً  -قاي شاء هللا   (4).  آلتيةابحشُّرة  -يست قُّ. ابحسيثيا ، ة ملناضلة مااًل حلسياسا
 ي(5)ةُييفره ملن تعل   حريمع ترك.، علي.

 فصول: (6)وح الباب 
ةقال  فع س ري عننق جينز يف مري  -   يما جينز عقد  ملساسقة علي. ابحعنناألول
ال ))  ةيف  ملر د سقنح. ، ةال ش ي يف جن زه يف  خليل ة إلسل ة حسِ فام، ما  كرةه

أاي أحدمها:   حلشيا عع قوالن  -(٩)(((8)أة  ا رق أة  صلق   قال يف ُتف ق  (7)سثيا(
                                                           

(،  حنفاية يف 7/1٠2(،  ايش  حل ة )26٩  ظر   حل لر يف مريش أحقاظ  حشا عع )ا  ( 1)
 (ي 1٠/151(، حساا  حعرف )2/338ش   دي  ة  ثر )مري

   ظر   ملر جع  حساسقةي ( 2)
(، عن تاحد سن زيد ٩/23، ةملا أترج.  سن أ  شيثة )( ملا  يفما من  حقنة عل   حيفقار، ةأعد ء  حدين3)

 - حلعشأي  -  )حيا لن قال  أتربا َما قَاَل َرُسنُل  لِلِي   جلف  قال  مر   عقثة سن عامر
قال  ثالث  أتديش  حرجل  رس.، ةرمي. سقنس. ة ثل.، ةمالعثت. ألل.، ةمن ترا  حرمع سعد ما علم. 

(، 13/1٠2رمثة عن.،  إهنا  عمة تركفا، أة قال  كقر هبا(ي  سن.  سن  ار يف  ملطاحش  حعاحية )
 ي (6/166م    فتا  )(، 4/271(، حبر  ملالش )8/74ة  ظر   حتفايش )

 (ي 225 ظر  )ا  ( 4)
 حل دي   حساساي ( 5)
 أي ابف  حرلااي ( 6)

 ساقطة يف ).(ي ( 7)
  جممع  رسن  حثعري، ة  ا ر  ظقر ي طع آتر سالم    صاسع من   ين ا، ة حنصل   خلف( 8)

ا ر، ة ة  ديدة  حسف  ة حرمح ة حسيف ما مل ييفن ح. مقثض، ة ملر د   ة تف، ة ة  
(، ٩4(، خمتار  حص اح )ا  2/154(، مقاييا  حل ة )7/7 صلي   ظر   ايش  حل ة )

(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر ٩/81(، حساا  حعرف )1٠62 حقامنل  فيط )ا  
 (ي 172(، معا  ح ة  حققفاء )ا  2/55)

(، سرق   2/٩6٠. )( ة سن ماج. يف سنن7482(، سرق   )12/453أترج. أ د يف مسند )( ٩)
(، سرق   3/257(، ة حرتماي يف جامع.، ابف  ما جاء يف  حرلاا ة حسيثا )2878)
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  أاي  ملر د واثنيهما؛ (1)ةابحنيصل كلُّ  صلق ُ شاسة، لةاب ا ر  خلي،  ملر د ابخُلفِ   إلسل

ا كليفا  ة ل  ا رق ؛  يدتل  ي.  خليل ة حِث ال ة  مري؛ اب ا ر  حعمنم ةعن. ، (2) هني
  أ ي. ُرتصة مست ناة أحدمها   تمال معني  يف جن ز  ملساسقة عل  لاه    ن    ح الثة 

  أ ي. ِ لٌّ مثتدًأ حيا والثاين، عل   حتي رن  ييفنا ما عد لا، لمن  لة  ظنر 
، ة تتلف   ص اف يف لاه    ن    ح الثة، (3)ةقاي تر  خمر   الست ناء،  ست ىن

ةمنف  ، (4) منف  من  تيثع  يفا  الس  ة قتصر عل   جلن ز  يما يصدق علي. لاه   حقاظ
 حقنل  أباي قاب ة لاه    ن    (6)عل /قال  ملاةردي  ة  ةل تقريعًا ، (5)من  تيثع  ملعىن

ة ح اين تقريع عل   حقنل  أباي قاب تفما ، ُرتصٌة ال يتعدي  قي مري ما ةرد  ي. سعيد ً 
 منف  ؛ ة حاين  تيثعن   ملعىن  تتلقن ، ة ي.  ظرٌ ، (7) يتعدي  س. منضعفا، حيسي ُرتصة

 يةمنف  من  تيثع أصل.، من  تيثع ظفنر  ملعىن
 فر ع على هذه األصول مسائل:ويت
ة ا مقريعاا  -ةقيل  ةجفاا  -قنالا    يف جن ز  ملساسقة عل   حقيلاألوىل 

 إاي قلنا   ملر د س. ، عل  أاي  ملر د ابخُلفِ  يف  خلرب  إلسل تاصًة أة لن عل  عمنم.؟
                                                           

(، سرق   3/2٩(، ةأسن د ةد يف سنن.، كتاف   جلفاد، ابف  ما جاء يف  حسثا )17٠٠)
(، 3585(، سرق   )6/226(، ة حنسائع يف سنن.، كتاف   خليل، ابف   حسثا )2574)

 (ي 15٠6(، سرق   )5/333اين يف قرة ء  ح ليل )ةص  .  حشي    حث
، (1/757حساا  حعرف )(، ة حنشاسة   حسفامي   ظر  8/3٩5ةلن  ص. يف خمتصر  مللين )( 1)

 (ي 4/267(،     حعرةل )137 حقامنل  فيط )ا  
 ي (4/243  م ) ةلن  ص. يف( 2)
 (   ظر   ملرجع  حساساي 3)
، ةاب ا ر   خليل عل  قنل، ة خليل ة حث ال ة  مري عل  قنل آتر، ةلن أا  ملر د ابخلف  إلسل( 4)

 ي (15/13٩ جملمن  )ةابحنصل   حسفام، ةييفنا مريه  ظنر ي   ظر  
 ييفنا  حن، عل   ح الثة أصل،  ُيقال عل  كل ة  د من  ح الثة ما كاا يف معنالا كما ( 5)

 خلف  حسثا ابحقيلة؛  هنا  ة ل قيا عل   حستة يف  حراب ما ة  ا معنالا،  يقال عل  
 أتقال كاإلسلي   ظر   ملرجع  حساساي 

 /أ( من  س ة ).(ي 2٩3) هناية  حلن ة (6)
 (ي 15/185  ظر    اةي  حيفثري )( 7)
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 ي(1)ةأص فما   جلن ز، مل جيل،  إلسل

  القوالن (2))فيها(أظفرلا    طرٌق: ة  مري   يف جن ز  ملساسقة عل   حث الالثانية
 ي(3)ةال جينز عل   حثقر عل   ملالش،    حقطع ابملنعوالثالث،    حقطع ابجلن زوالثاين

ةقيل  ، (5)ةلن  جلَاَ  ة ح ي ي ؛ ح. (4)ما ُيسف ، ة حاي جتنز  ملساسقة علي. من  خليل
 يةقاي كاا ص ري ً 

ةلع  حنِ ثال  حيت يُرم  هبا عرب  - فام  حعرسيةةأما عقد  ملناضلة  يانز عل   حس ِ 
 حِقسِ ع  حعرسية
 حاي يُرم  هبا عرب  حِقسِ ع  حعامية ةلع  حنُّشياف -ة حعامية ، –  (6)

(7) 
ةلن آحة من قصشق أة  –ةلن ابحننا ة حن ة  ملقتن ة  – َةلةيدتل  ي.  حريمع ابحنيا -

نا   ال دقاق ي ع  حري مع  آلحة يف ةسط ، ِسفاٌم ِص ارٌ  (٩)) يفا( (8)مريه  )جُيعل(
من  ي ر  تل   حسِ فام ، ةينل  يف  حقنل، كما ي ع  حسيف   جملرد،  (1٠) حقنل  حقارسية

                                                           

 (ي 15/185(، ة ملاةردي يف   اةي  حيفثري )15/13٩جلم س.  حننةي يف  جملمن  )( 1)
 يف ).(  ي.ي ( 2)
   لن  ملالشي (1٠/352ة  حطاحث  )رةضقال  حننةي يف ( 3)
، خمتار  حص اح (3/111مقاييا  حل ة )  من  حسف   ةلن  حنصيش ة  ظي   ظر  يسف ( 4)

 (ي 1/2٩3(،  ملصثاح  ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري )156)ا  
  ق    ستت   حقرل سنت  ةدتل يف  ح اح ة  فن جا ، ة ح   من  خليل  ما  جلا  من  خليل( 5)

(، مريش   دي  السن  جلنزي 1/226 ستت   ح اح ة ةدتل يف  حر سعةي   ظر   ايش  حل ة )
(،  فيف  ة فيط   عظ  1/113(،  ملعا   حنسيط )8/44(، حساا  حعرف )1/145)
(  حتل ي، يف معر ة أمساء   شياء 37ما يف  حص ي   )ا   ( تقسري مريش1/3٠8)

 (ي 333)ا  
 (ي 2/5٩1(،  ملصثاح  ملنري )3٠4(، خمتار  حص اح )ا  5/383  ظر  مقاييا  حل ة )( 6)
 (ي 4/267(،     حعرةل )137(،  حقامنل  فيط )ا  1/757  ظر  حساا  حعرف )( 7)
 سش حلسياقي يف ).( ةجيعل، ة مل ثي لن  ملنا( 8)
 يف ).(  ي.ي ( ٩)
، ةلع ةالية ة سعة، ةققلي   سيح، أةل  دةدلا من جفة  حقارسية   سثة قي سالد  ارل( 1٠)

 حعر ق أر جاا، ةمن جفة كرماا  حس ريجاا، ةمن جفة سا ل حبر  نند سري لي ةمن جفة 
 حل ة   حل ة  حقارسية قع يف جننف قير ا تشکل  يفاققلي  ي  حسند ميفر ا، ةلع  آلا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 –ة حنياَةل جمر   حسِ فام ،  ال مترُّ سشعءق قال عقرت.، ةر ا كا ي حنن عشرين، تل   آلحة
ةُتسمِ ع  حعرف لاه  حسِ فام )ُ سثاً( –ابحقارسية 

 ي(2)س  ِ    اء  ملفملة  (1)
[ /ف[ ةأما 124ةجتنز  ملساسقة عل   حريمع ابحسِ فام  حيت جعلي  صانا متيِصاللق

لع  حيت تيفنا مع  –ابحل ي ة حننا  – ة ملل ريا ة ا  نعاا من   ر ف  احلي انل حلي انيل 
طريقان:  قيفما ؛ (4)  رماٌح ِقصارة ملل ريا، (3)ة ديٌد هبا عري ة،  حدييل  نا رأٌل رقياٌ 

 ي(6)   حقطع س.والثاين، (5)أص فما   جلن ز؛  يفما ةجفاا  أشهرمها
 ،(1٠()٩)) حطيريقاا( (8)ة حومنانيا (7)ةيف جن ز عقدلا عل  رمع   اارة ابحيد ة ملقال 

 يةجيعء  ي. طريٌا قاطٌع ابملنع
                                                           

 ا ظة  ، شرقكفيفيلني. ةسنير أ د،  سنشفر،  ارل  ساسية، ةتشمل مناطا ة ا ظال  
،  يلد، أصقفااي قضا ة يف سعض  مليفتنابل يف  ملناطا ة فا ظال  لرملكاا ، مرفتنزستاا
 .https: //ar، منسنعة ةييفيثيد ي (3/1٠12 الطال  )ي   ظر  مر صد كرماا

wikipedia. org/wiki/% D8 %A8 %D٩ %84 %D 
 يف ).( ُ سناي ( 1)
 (ي 4/1٩3(،  ايش  حل ة )183(،  حل لر )ا  1٠/153  ظر  تيفملة  ملعاج   حعرسية )( 2)
 (ي 1/4٠8،  ملعا   حنسيط )(1/26٠ ملصثاح  ملنري )  ظر  ( 3)
 (ي 5/313(، تيفملة  ملعاج   حعرسية )1/3٩3 ملعا   حنسيط )   ظر ( 4)
  لن   صح، ةجلم س. يف رةضة  حطاحث  (12/175 حعليل شرح  حنجيل )قال  حر  عع يف ( 5)

 (، ة ح اية11/338(، ةكقاية  حنثي. )7/176(، ة حنسيط )127(، ة حتنثي. )ا  351/1٠)
 ع هبا  إلصاسة كاحسفام، ة حنج.  ح اين  ال جينز؛ (، قاحن    هنا أسل ة يرمع هبا ةيثت7316)

  هنا قليال ما ترم  يف   رفي 
 (ي 12/175رة  لاه  حطريقة  حصيداليني   ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 6)
 (ي 8/2٩4(، حساا  حعرف )3/1271 ملقال   ما يرم  س.   اري   ظر   حص اح )( 7)
 (ي 25/132(،     حعرةل )4/1455  ظر   حص اح ) ملنانيا  آحة ترم  هبا   اارةي ( 8)
 يف ).(  حطريا، ة مل ثي لن  حصن في ( ٩)
 حطريا   ةل   ي. ةجفاا؛  حنج.   ةل   جلن ز، ةص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل  (1٠)

( ة يف   يفا  التقاق، ة حنج.  ح اين  16/143(، ةجلم س.  حننةي يف  جملمن ، )12/175)
 ي ة حطريا  ح اين   حقطع ابجلن زي ال جينز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D8%AF_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
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، (3)  منع  ملساسقة علي.(2)  ار ابحيد  احصي يح عند  جلمفنر ) ي.( (1)احةةأما قش

،  (5)ةلن أاي يرمع كل ة  د   ار قي صا ث.؛ عل  مد  ات. (4)ةال تصح ) ملساسقة(
ةقيل  ، جينز عل  أاي يرمع كٌل منفما  حسيف  قي  آلتر كما ال،  (6)كما يقعل  حصِ ثياا

 َمن ، ةقيل  لن أاي حيقر  قرة   ترم     اار قحيفا، لن  حريمع هبا قي أقص   ح اية
ةيف ، (8)ةكاح  ال جتنز  ملساسقة عل   حريمع ابحثُنُدق، (7)ةقع  اره  يفا  قد سثا

دُّد ابحسُّينل ة حر ِما  أما ي (11)/ (1٠)  ) جلن ز((٩)أص فما؛ ح ةجفااجن زلا عل   حرتي
 إاي جنيزانه  قع ، (13)ةال جينز سعننق عل    ظفر،  يانز سال عننق  (12) حصِ ر  

                                                           

 (ي 2٩/3٠٠(،     حعرةل )11/376 إلشاحة   حر عي   ظر  حساا  حعرف )( 1)
 ساقطة من )ة(ي ( 2)
 ( 1٠/351(، ة كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  )12/175 حعليل شرح  حنجيل ) جلم س.  حر  عع يف( 3)

 أ .  ملالشي قاحن    هنا ال تنقع يف   رفي 
 ساقطة من ).(ي ( 4)
 ي (38/38    حعرةل )  ظر  ( 5)
 (ي 12/175(،  حعليل شرح  حنجيل )1٠/351  ظر  رةضة  حطاحث  )( 6)
(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر 14/252(، حساا  حعرف )5/124  ظر   ايش  حل ة )( 7)

 (ي 2/1٠6)
ن ما يعمل من  حط  ةيرم  س.، ةقيل  ما يرم  س. مطلقا؛ سن ء أكاا من   ار أم   ل حثندق( 8)

 (،11٠(، معا  ح ة  حققفاء )ا  1/3٩ حط  أم   ديد، أم حنن  ح ي   ظر   ملصثاح  ملنري )
 (ي 86٩(،  حقامنل  فيط )ا  1٠/2٩(، حساا  حعرف )4/1452 حص اح )

(  لن   صح، ةم ل.  كر  حننةي يف رةضة 12/175جيل )قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حن ( ٩)
 (؛  هنا من أعظ  عدد  حقتال، ة ستعمانا حيتا  قي تعل  ة اقي 1٠/351 حطاحث  )

 يف ).(ي  طما( 1٠)
 /ف( من  س ة ).(ي 2٩3) هناية  حلن ة (11)
، (8/1٩7حساا  حعرف ) ، ةلن  حطرح اب رني   ظر    ةلن  ملصارعة، من  حصر  حصر  ( 12)

 (ي 622 حقامنل  فيط )ا  
(، 12/176(، ةأظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )4/243ةلن  ،  حشا عع يف   م )( 13)

 ي (11/341كقاية  حنثي. )ة سن  حر عة يف  
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 ي(2)ابحيد ةجفاا (1) ملشاسيفة
كما ال جينز عل  أاي يرمع كلٌّ منفما ،  (4)قطعاً   (3)ةيظفر أاي ال جتنز يف  حليفام 

 ي آلتر سسف ق أة  ارق 
 ي(6)ة حظيالر  (5)ةال جينز س. عل   حني،، اسقة عل   حطُّينر سال عننق ةجتنز  ملس

 ي(8)سعننق ةال س ريه، (7)ةمفارشة  حدُّينا، ةال جتنز عل  مناط ة  حشِ ياه
، (1٠)يف أظفر  حنجف  (٩)ةال جتنز س.، ةجتنز  ملساسقة عل    قد م س ري ِعننق 

                                                           

 ، ةلن تد تل  حشع، ة ملساسقة  يفا  أا يشتث   حرجل يد  آلتر؛ حيقنم    من  حشث ملشاسيفة( 1)
(، حساا 3/242(، مقاييا  حل ة )1/344كل منفما تنليل يد  آلتر،   ظر   فرة  حل ة )

 (ي 1٠/446 حعرف )
أجر   ملاةردي  خلالل يف  ملشاسيفة عل   خلالل يف  حسثا ة، ةقد  تتلف يف  حسثا عل  ( 2)

ةجف ،  حنج.   ةل  جتنز كا قد م؛  ا أ دلا عل    رن ة آلتر يف   حسثا ة عل 
 ملاءي ة ح اين  أهنا ال جتنز ابحسثا ة ةقا جازل اب قد م،  ا  ملاء مؤثر يف  حسثا ة، 

 (ي 15/186) -(15/185ة  رن مري مؤثرة يف  حسععي   ظر    اةي  حيفثري )
  من  حليف ، ةلن  ح رف ابحيد جممنعة، ةلن ما يسم   حينم ابملالكمة، ة حنل لي   ظر   حليفام( 3)

 (ي 2/٩81(،  فرة  حل ة )5/2٠31،  حص اح )(12/547حساا  حعرف )
(   حظالر أا  حليفام ال جينز قنال ة  د ي ةأظفره 4٩7قال  سن  حر عة يف  ملطلش  حعايل )ا  ( 4)

 ي (٩/587   حنلا  ) حنا  حدمريي يف
 ي (4/243  م )  ظر  ( 5)
(  لن ظالر  ملالش، ةلن   صح عنده ةعند 11/34٠قال  سن  حر عة يف كقاية  حنثي. ) (6)

، (538كقاية   تيار )ا    (، ة  ص  يف12/176 حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )
 (، ةمريل ي 6/168  )(،  حشرسي  يف م    فتا ٩/3٩٩ة نيتمع يف  قة  فتا  )

(، 3/1٠27   ريش سع فا عل  سعض، أي جعلفا تتشاجري   ظر   حص اح ) ملفارشة( 7)
 (ي 61٠(،  حقامنل  فيط )ا  6/46مقاييا  حل ة )

(، 6/168  )، م    فتا (15/186  اةي  حيفثري )ةلا  ال تالل  ي. يف  ملالشي   ظر  ( 8)
(،  11/341(، كقاية  حنثي. )12/176(،  حعليل شرح  حنجيل )1٠/351رةضة  حطاحث  )

 (ي ٩/588(،  حنا   حنلا  )538كقاية   تيار )ا  
 أي سدةا عنني ( ٩)
سثا عل   علفا من مري آحة  مل يرد يف   دي ، ة  .  . ستدحن  أبة لن ظالر  ملالش،  (1٠)

ة ا  حسثا عل  ما يستقاد ابحتعلي  حييفنا ابع ا عل  معاطات.،  هشث.  حطقرة ة حنثثة؛ 
، ة حنج.  ح اين  جتنز  ملساسقة عل    قد مي ة ستدحن   ا رة ه أ د ة حسعع ال يستقاد ابحتعلي 
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ةيف جن زلا ، (1)ةقاي جنيزانه  قيفا ةجفاا، ملنع إاي منعناه  املساسقة عل   حسِ ثا ة أةي اب

قال ، (3)ة حسُّقن  حصِ  ار  حيت جرل  حعادة ابملقاسلة يف م لفا ةجفاا (2)عل   حلية رق
ةال جتنز يف ، (5)ة  صح  ملنع، (4) ملاةردي  ة ا مقريعاا عل   حقنل جبن زلا عل   حقيلة

 ي حسُّقن  حيفثار قطعاً 
، (7)ة حصُّنجلاا، (6)كاحليعش ابحشيطر ج؛  ل  ما ال يُنتقع يف   رفةال جينز عقدلا ع

 ي(8)ةحنن  ح ، ة حنقنل عل  رِجلق ة  دةق ، ةمعر ة ما يف  حيد من  حلية  ة حقرد، ةرمع  حثنادق
                                                           

 ستثا لن ةعائشة  (، ةمريه  )أا رسنل هللا 26277(، سرق   )43/313يف مسنده )
(، ة ا  حسعع 5/327.   حثاين يف قرة ء  ح ليل )رضع هللا عنفا عل  أقد مفما(، ص  

(،  حثياا 15/185من قتال  حرجاحة كاخليل يف قتال  حقرسااي   ظر    اةي  حيفثري )
 (ي 12/176(،  حعليل شرح  حنجيل )15/14٠(،  جملمن  )7/421)

  أهنا ال جتنز  حنج.   ةل  جتنز كا قد م؛  ا أ دلا عل    رن ة آلتر يف  ملاءي ة ح اين( 1)
ابحسثا ة ةقا جازل اب قد م،  ا  ملاء مؤثر يف  حسثا ة، ة  رن مري مؤثرة يف  حسععي 

 (ي 15/186  ظر    اةي  حيفثري  )
 اح    ع زةرق، ةلن قارف، أة سقينة ص رية يُد ع ابجملاديف أة ابفر ِاي   ظر   حص حلة رق( 2)

(، معا   حل ة  حعرسية 25/3٩٩(،     حعرةل )8٩٠(،  حقامنل  فيط )ا  4/14٩٠)
 (ي 1٠/14٠(، حساا  حعرف )2/1٠٠٩ ملعاصرة )

أ د ا  جينز  حسثا عليفا؛  هنا معدة جلفاد  حعدة يف  حث ر ة ل ثقل.، كاإلسل يف  حرب، ( 3)
قنة مال فا دةا  ملقاتل  يفاي   ظر  ة حنج.  ح اين  ال جينز  حسثا عليفا؛  ا سثقفا س

 (ي 15/185  اةي  حيفثري )
 (ي 15/186  ظر    اةي  حيفثري )( 4)
 حعليل شرح  حنجيل (  أ .   صح، ة سث.  حر  عع يف 1٠/351 كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  )( 5)

 قي   ك ريني  (12/176)
  حقظ معرف، ةلع حعثة تلعش عل  رقعة   ل أرسعة ةست  مرسعا، مت ل دةحت   حشطر ج( 6)

مت ارست  ابثنت  ةثالث  قطعة مت ل؛  ملِليف  ة حنزيرين ة خلياحة ة حقال  ة حقيلة ة جلنندي 
 (ي 2/12٠٠، معا   حل ة  حعرسية  ملعاصرة )(263معا  ح ة  حققفاء )ا    ظر  

ي   ظر  حساا عصا معقن ة  حطيرل يقال هبا  حالعُش  حيفرَة يف سعض   حعاف   حصنجلاا( 7)
 (ي 2/1337(، معا   حل ة  حعرسية  ملعاصرة )6/7٠(،     حعرةل )2/31٠ حعرف )

ل (،  حعليل شرح  حنجي15/142(،  جملمن  )15/186ةلن  ملالشي   ظر    اةي  حيفثري )( 8)
 (ي 7/425(  حثياا )2/277(،  ملفاف )8/76(،  حتفايش )12/177)
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 قال قسر لي   ملرةرةزي  قاي جرل  حعادة ابالستعا ة س. يف ؛ يف  ملاء (1)لقي مَ وةأما  ح

 ي(2)ةقالي مل جيلي ، ثا ة فن كاحس ِ ؛   رف
 وهي مخسة:  الفصل الثاين: ح شروط العقد

 إاي كاا يف ،  ُيشرت. يف  ملال  جملعنل حلسياسا  حعل  س.،    حعل   َنرد  حعقداألول
مية ةقال  حرة ين  يف  حتيساسا عل  ، (3)ة لنح.، ةصقت.، ةقدره،  شرُت. معر ة جنس.؛  حاِ 

مية ةجفا ، (5)عن. قثل قث . (4)سناًء عل   حنجف  يف جن ز  العتيان، اعننق يف  حاِ 
أباي قال  ما ؛  لن شر. مااًل جمفنالً ، (6)ةقاي كاا معيينًا  شرُتطي رؤيُت. عل   ملالش

.، أة شئيَ ، شئيُ  ةكا  حن شرطاه ، سطل  حعقد، أة دينار ً قال ثنابً ، أة شر. ثنابً مل يصقي
(، قال در اً  ةتردُّ ، ةحن قال  قاي سثقَت   ل  لاه  حعشرة، قدر  حدير ل  يليد (7)قال )أاي

                                                           

(، معا  دين ا   دف 5/33٠   ح طا ة ح ماي   ظر  معا  منت  حل ة ) ملقل( 1)
 (ي 3/48(،  حقائا يف مريش   دي  )2/162)

 (ي 1٠/351(، ة حننةي يف رةضة  حطاحث  )12/177 قل عن.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل ) (2)
 أي كن .  ااًلي ( 3)
(، 3/1٠٩3،  حص اح )(3/44 ايش  حل ة )  أتا  حعنن ة حثدلي   ظر   العتيان( 4)

 (ي 2/1576معا   حل ة  حعرسية  ملعاصرة )
 جن ز  عتيان ما يف  حامة قثل قث .  ا؛  حنج. (، ة حنجفاا يف4/2٩6  ظر  حبر  ملالش )( 5)

  ةل  أ . ال جينز، ملطلا  حنفع عن سيع ما مل يقثض، ةأي ا  إ . عنن يف معاةضة،  هشث. 
قال  )كني  -رضع هللا عنفما- ملسل   ي.، ة حنج.  ح اين  جينز  ح ؛ ملا رةي عن  سن عمر 

نرق، ةأسيع ابحنرق، ةآتا ميفاهنا  حدان ري،  هتيي أسيع  إلسل ابحثقيع ابحدان ري، ةآتا ميفاهنا  ح
 سهحت. عن  ح ،  قال  ال أبل ق   تقرقتما ةحيا سينيفما شعء(، أترج. أ د يف   حنيب 

(ي ة  ظر  11/287(، ةص  .   ر ؤ. يف  قيق. ص يح  سن  ثاا )2/83مسنده )
 (ي 4/3٠2 حعليل شرح  حنجيل )

أا سيع  ح ائش ص يح؛   .  -ةلن  حقدن-ح    حقنل   ةل   تتلقن  يف سيع  ح ائش عل  قن ( 6)
عقد معاةضة  ل  ييفن من شرط. رؤية  ملعقند علي. كاحنيفاح،ي ة ح اين  أا سيع  ح ائش ال 
يصح؛   . سيع مرر، ةقد هن  عن سيع  ح رر، ةلا  لن  حقنل  جلديدي   ظر   حعليل شرح 

 (ي 3/35(، رةضة  حطاحث  )4/51 حنجيل )
 ساقطة من )ة(ي ( 7)



بق والرَّيم كتاب                             اجلواهر ابلحرية     السَّ
 

225 
ةق   كاا  ملال من ، ةجينز أاي ييفنا سع . عيناً ةسع . ديناً ، سَطل، صاعاً من  حطيعام قيلي 

 ةقاي كاا منفما مل، مري  ملتساسق  جاز أاي يشرت.   د ا أك ر مما يشرتط. حآلتر
 ي(3)ةجلم س.  ملاةردي، (2)  أ ي. ُيشرت.(1)ةعن  حَصييمري، ُيشرت. تساةيفما

 ي حيت جير ا قحيفا ة ح اية، من. ةُيشرت. يف  ملساسقة قعالم  ملنقف  حاي يثتدائا  جلري
 إاي تعاير حبي  ال مييفن ، ةُيشرت. تساةي  ملركنس  يف قميفاا ةصننما قحيفا 

 لن شرطا تقدُّم ماية ، يعاً   (4)ةُيشرت. أي ًا تساةيفما  يفما، ةصننما قحيفا مل يصح
تساة  يف  ملنقف  (5)ةحن كاا أ د ا يُقطع سسثق. )حن(، مل جيل، أ د ا أة منقق.
ةحن  ،  حتيقاةل سينفما  يفما (7)يف/  (6)ةال ييفنا  حعل  ساح  )عار(، ة ح اية مل يصح

ةحن تساسقا ، كاا أ د ا حبي  ي لش عل   حظينِ  سثق. مل جيل  حعقد مع  حتيقاةل أي اً 
 ةقال سع ف  ، (8)قال أسن علع  حطربي  يصح، عل  من سثا  قد م معلنمة  ل.  حسيثا

 إ ي. ؛ ةحيا  حقر  مصنير ً  يما ق   مل يثيِ نا ماية، (1٠) حقر ( :)قال، (٩)/أ[ ال125]

                                                           

لن عثد  حن  د سن   س   حقاضع أسن  حقاس ،  حصيمري، من أص اف  حنجنهي تنىف سنة ( 1)
، من مصنقات.   إلي اح يف  ملالش، ة حقيال ة حعلل، أدف  ملقيت ة ملستقيتي سري ه(386)

(، طثقال 3/33٩(، طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )12/4٩2أعالم  حنثالء )
 (ي 351  )ا   حشا عي

( ست قيا  5٠1، ة ملطلش  حعايل )ا  (11/344)  يفاه عن.  سن  حر عة يف كقاية  حنثي.( 2)
  سن قسر لي ي

 (ي 15/162(، ةجلم  حننةي هبا   حقنل يف  جملمن  )15/1٩3  ظر    اةي  حيفثري )( 3)
 أي  ملنقف  حاي يثتدائا من.، ة ح اية  حيت جير ا قحيفاي ( 4)
 .( أةي يف )( 5)
 (ي 12/178ساقطة من كال  حنس ت ، ةيقت ي.  حسياق، ةأثثت. من  حعليل شرح  حنجيل )( 6)
 /أ( من  س ة ).(ي 2٩4) هناية  حلن ة (7)
(، ةص  .  حننةي يف رةضة  حطاحث  12/18٩ قل. عن.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 8)

 (ي 36٠/1٠)
( عن أ  علع  حطربي أ . قال  رأيي من 12/18٩) قل  حر  عع  حعليل شرح  حنجيل ( ٩)

 من منع  ح ، ةأسطل  حعقد، ةال أعرل ح. ةجفاي 
 (ي 12/18٩ليفا  يف كال  حنس ت ، ةحعل  حصن ف  قال  حر  ععي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 1٠)
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ع   حسيثيا مل يقدم  قد مق معلنمة قي منض (1)ةمييفن تصنيره  يما )ق   شرطا(، ال جينز

حيفني. شر. يف ، ق   ح اية يف   قيقة هناية  إلقد م  ملشرةطة من  ح   ملنضع، كا 
ةحن مل يعيِ نا مايًة ةشرطا  ملال ملن سثا ،  الست قاق خلُلف  آلتر عنفا ابحقدر  ملاكنر

ةحن عيينا  ح اية ةشرطا  حسيَثا ملن سثا ةحن يف ةسط  مليد ا ، مل جيل، منفما  ي  سثا
ةقال جتاةزانلا قي ،  تقا  حسيثيا قحيفا  ا ا ةحن قاال قا، (2)أشثفما   ملنع)؛  نجفاا

 ي(4)أظفر ا أ ي. يصح (3)منضع كا   نجفاا(
ةحيتا   ي. قي معر ة أمساء  خليل ، أاي يشرت. كنا  حسيثا حلسياسا الشرط الثاين:

 ة جلائع آترً  يسمع، العة حقرل  جلائع أةاًل ُيسمي    حسياسا ة حومُ ، يف  لية  حسياق
يِفل ة ح اح   ، أاي  ح اين   ملصلع (5) املشفنر، ة يما سينفما  تتالٌل  لل  حل ة   حِقسي

، -ست قيف  حظاء -ة حسيادل    ظع، (6)(ة خلاما  ) ملر ح، ة حر سع   حثار ،  حتايل
، ة حتياسع  حلطي ، ةمنف  من يثدل لاه   سامع، ة ح امن   ملؤمل، ة حس اسع   حعاطف
ةحيا ملا جاةز ، (7)أي اً  ةيقال  حعيفا -ابحتي قيف ةابحتيشديد  – ة حعاشر   حسُّيَفييي

                                                           

 يف )ة( شرطنا، ةحعل  مل ثي لن  حصن في ( 1)
(، ة حنج.  ح اين  جينز؛   . سثا كاحسثا 12/178رح  حنجيل )ةس. قال  حر  عع يف  حعليل ش( 2)

 قي  ح ايةي   ظر   قا  ملرجعي 
 ما س   حقنس  ساقطة من ).(ي ( 3)
 (ي 12/17٩أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 4)
(،  جملمن  15/1٩٠أك ر  حعلماء يف  ملالش عل  لا   حرتتيش ة حتسمية   ظر    اةي ) (5)

(، 11/348(، كقاية  حنثي. )12/17٩(،  حعليل شرح  حنجيل )6/172(،  مل   )15/147)
 (ي 7/317(،  ح اية )4/278حبر  ملالش )

 يف ).(  حرماحي ( 6)
 تتلقن  يف أسامع ما سينفا من   عد د،   يفن  عن  حاي أيا اث ياً ةسعده مريه قنالا حلعرف   (7)

( 15/1٩٠.  ملصلع، ةلن  ملاكنر يف  حيفتاف ة   اةي )أ د ا  أ .  جمللع، ة ح اين  أ 
ةلع عن مي  –(، مسع ساح ؛   . جاء رأس. صلن   حساسا 18/234ةهناية  ملطلش )

 حا ش ة اح.، ةعل  لا  ييفنا  جمللع  مساً حألةل،  ييفنا ح.  مساا؛  حساسا ة جمللع، ةلا  ما 
ةلن  حاي  يفاه  ملاةردي يف -ح اح   (، ةيف  12/17٩ يفاه  إلمام  حر  عع يف  حعليل )

( ثالثة أقن ل  قيل   ملصلع، ةلن قنل من جعل  جمللع اث يا، ةقيل  15/1٩٠  اةي )
 ملسلع، ةلن قنل من جعل  ملسلع اث يا، ةقيل   حتايل ن  ق   كاا سعده مريهي ةيف  ح اح   
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ةحل اح   ، يُقال حل اين   جملل (2)  )ة((1)ةقال  ح عاحيب، ةال يعتدُّةا س.،  ح  عندل   س 

قال  ةال ، طي ةحل امن   حلي ، ةحلسياسع   حثار ، ةحل اما   حتايل،  ملصلع ةحلر سع   ملقق 
ةقاي كاا  حنينةي تطيهه ، (4)ةلن من  ٌا ملا يف  حتينثي.ي (3)جيعلنا ملا جاةز  ح ما ية تظاً 

 ي(5)قال  حري  عع  ةر ا ُيسمي   حقارسنا هباه   مساء،  ي.
 ملال ح ري ا من  آل اد أة من سيي ثا س   ثن  ة  إ   كاا  حسي ؛ ق   ُعرل  ح  
أة شر. ح. م ل ما شر. حألةل ، ةقاي شر. حل اين،  إاي شر. حلسياسا منفما صح؛  ملال

؛ ةقاي كاا س  ثالثة ةأك ر، (6)ةقاي شر. ح. دة . صح عل    صح، أة أك ر مل يصح
حلسياسا ةقاي شر. حلمصلع أة شر. ح. أك ر مما شر. ،  إاي شر.  ملال حلسياسا صح

                                                           

جيعل ر سعا؛ ةلن  حثار ي ةيف  كاح  قيل  ق .  ملققِ ع، ةقيل   ملر ح، ةقيل   حتايل، ةمنف  من
 خلاما، قيل   ملر ح، ةقيل   حتايلي ة حسادل كاح  قيل   مللمِ ر، ةقيل   حعاطف، ةقيل  
 ملر ح، ةمنف  من جيعل  ي. ر سعا؛ ةلن   ظعي ة حساسع كاح  قيل   حثار ، ةقيل   ظع، 

كاح  قيل   حلطي ، ةقيل  ةقيل  مللمِ ر، ةمنف  من حييفع  ي. ر سعا؛ ةلن  حعاطفي ة ح امن  
 ملؤمل، ةقيل   ظعي ةقيل   حتاسع لن  حلطي ، ة حعاشر   حسُّيفيي، ةحيا سعد  حعاشر 

( مع 5٠8عندل   س  قال   تري،  يسم   حقسيفلي   تف   قال من  ملطلش  حعايل )ا  
(،  حعليل 6/172(،  مل   )15/147(،  جملمن  )15/1٩٠تصرل يسريي ة  ظر    اةي )

 ح اية ، (4/278(، حبر  ملالش )11/348(، كقاية  حنثي. )12/17٩رح  حنجيل )ش
 (ي 3/15٩(،     حعرةل )1٠/51٩(، حساا  حعرف )5/17٩٠(،  حص اح )7/317)

، ه(35٠)لن عثد  ملل  سن  مد أسن منصنر  ح عاحيب  حنيساسنري   ديش  حشاعر، ةحد سنة ( 1)
تقاق   مساء، يتيمة، س ر  حثالمة ةسر  حرب عة،   ظر  ، من مؤحقات.   شه(43٠) ةتنيف سنة

 (ي 1٩/13٠(،  حن يف ابحن يال )13/146(، سري أعالم  حنثالء )3/18٠ة يال   عياا )
 ساقطة يف )ة(ي ( 2)
 (ي 138  ظر   ق.  حل ة حل عاحيب )ا  ( 3)
 (ي 127  ظر   حتنثية )ا  ( 4)
 (ي 12/17٩  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 5)
(؛   . يسع  ةجيتفد؛ حيقنز اب ك ر، 12/18٠ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 6)

ة حنج.  ح اين   ملنع؛   . ق   كاا يت صل عل  شعء، ةيعق ،  قد يتيفاسل، ةي   سقرس.، 
 حيقنل مقصند  حعقدي 
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ةقاي شر. ح. م ل ما شر. حألةل  فن عل   حنجف   يما ، (1)أص فما   ملنع؛  نجفاا

نز أاي أ ي. ال جي أحدمها:؛ أوجهةيتل ي، من  ح  ، (2)ة  صح  جلن ز، ق   كاان  ثن 
يع حلمصلع  من سعده قي أ ي. جينز شر.  جلموالثاين: ، ُيشرت. ملا عد    ةل شعء

، (3)ةَمن سعده ما عد  )  تري(،   ال جينز شر.  حيفلِ  قال حلسياسالثالثوا،  حِقسيِفل
ةال أاي ُيسني  ، ةال أاي خُيص، سل دة، ةأما  حِقسيِفل  ال جينز أاي يشرت. ح.  يع  ملال

، (5)ةيف جن ز  شرت . شعء ح. دةا ما شر. من قثل.  ي.  حنجفاا، مريه (4)سين. ةس /
ةحل اح   ، ةحل اين  تسعة،  إاي جعل حألةل  عشرة، س  عشرة ةيُقال علي. ما ق   كاا

ةكا  حن شر. حيفلِ  ة  دق قدر ما شرط. ِحمن قثل. يف ، (6)جاز عل   حصي يح، ةليفا ، مثا ية
، ةحلري سع  مثا ية، ةحل اح   تسعة، أباي جعل حألةل  عشرة؛ ةحن أ ل سع ف ، (7)  صح

، ة حري سع مقام  ح اح ، ةيُقام  ح اح  مقام  ح اين،   جينزوالثاين، ال جينزفوجهان: أحدمها: 
، ةحل اح   عشرة، ةحل اين  تسعة، ةحن جعل حألةل  عشرةي ةيقد ر كهاي  ح اين مل ييفن

ة ي  قلنا سثطالا ، (8)ةيف  ح اح   حُثطالا،  ا صح يف  ح اين  حصِ  ة، ةحلري سع  مثا ية
 قع سطال . يف  ا ؛ ة يما ق   أُ ل  كر  حثعض، رة ملشرة. يف  ا سع ف  يف لاه  حصُّن 

من سعده ةجفاا مثنيياا عل  أاي من سطل  حسيَثا يف  قِ . لل يست ا عل   حثا ل أجرة 

                                                           

ة  د،   ا  حسثا لن  ملقصند، ةكل؛ (12/18٠ حعليل شرح  حنجيل )ص  .  حر  عع يف ( 1)
ة  احة لاه، يث ع  الننال،  ال حيصل مقصند  حعقدي ة حنج.  ح اين  جينز؛  ا ضثط 

  حقرل يف شدة عدةه؛ حيقف يف مقام  ملصل  حيتا  قي  اق ةمعر ةي 
(؛  ا كل ة  د منفما، ة  احة لاه، 12/18٠ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 2)

مصليا، ة حنج.  ح اين  ال جينز، كما حن كاان  ثن ، ةشر. جيتفد ةيسع  أا ييفنا ساسقا ة 
 حل اين م ل ما شر. حألةلي 

 يف ).(  آلتري ( 3)
 /ف( من  س ة ).(ي 2٩4) هناية  حلن ة (4)
 (، ةةج. آتر ابملنعي 12/18٠ةج. ابجلن ز، ةأظفر  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 5)
 ي (12/18٠ حعليل شرح  حنجيل )أظفره  حر  عع يف (، ة 15/148 جملمن  ) جلم س.  حننةي( 6)
 (12/18٠أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 7)
 ( ست قيا  جلامعة  إلسالميةي 515ص  .  سن  حر عة يف  ملطلش  حعايل )ا  ( 8)
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 حعقد يف  ا من سعده حئال يقصل من  (2) إاي قلنا  )سطل(، (1)ة ي. تالٌل سيها،  مل ل
يفن  رن لاه  حصَُّنر أة سع فا  يما ق   كاا قال  حري  عع  ةمي،  ال، ةقاي قلنا   ع ، سعده

م ل أاي يتساسا  ثناا  يثال أ د ا  ملال عل  أ ي. قاي ُسثا د ع ،  ملال من أ د  ملتساسق 
 ي(3)ةقاي َسثا  آلتَر أمس  من. حنقس. كا ، من. قي  آلتر كا 

 فرع:
جاء ثالثة ةحن ،  ااء  ملتساسقنا معًا  ال شعء ن ، حن قال  من سثا  ل. كا 

ةحن قال  من سثا  ل. دينار ،  املشرة. حألةح  ابحسينيية؛ ةأتتير  حثاقنا،  صاعدً  معاً 
؛   جاء  حثاقنا،  سثا ة  ٌد ةصلي  ثالثة،    ل.  صف دينار/ف[ ةمن صل125]

،  ل. دينار؛ ةقاي سثا ة  ٌد ةجاء  حثاقنا معاً ، ةحل الثة  ملصلِ    صف،  للسياسا دينار
(، ن   صف دينارة  ةحن قال  كلُّ من سثا  ل. ، جاء  حيفلُّ معًا  ال شعء ن  (4))ةقاي

  حيفل ق منف  دينار(5) حد ركعقال ؛  سثا ثالثةٌ ، دينار
 ي(6)

ة ملال  حاي خُيرَ  ، قاي كاا  ملال منفما (7)  أاي ييفنا سينف   لِ لٌ الش رط الثالث

                                                           

 (ي 144 يف )ا( 1)
 يف ).( يثطلي ( 2)
 ي (12/181 حعليل شرح  حنجيل )  ظر  ( 3)
  يف ).(  إاي( 4)
لن عثد  حعليل سن عثد هللا سن  مد أسن  حقاس   حد ركع  حشا عع، سثط   سن سن  مد ( 5)

، ةلن يف (375)، ةتنيف سث د د سنة ه(3٠٠)سنة   حد ركع   صثفاين  فدث، ةحد سعد
(، طثقال  حشا عية 12/385عشر  ح ما  ي ةكاا ثقة صدةقاي   ظر  سري أعالم  حنثالء )

 (ي 1/141(، طثقال  حشا عية السن قاض  شفثة )3/33٠) حيفرب  حلسثيفع 
، 25) يساةية ،  حالش من  مل قال   حدينارو(ي 12/181 قل. عن.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 6)

 ي (212  ا)  حققفاء ح ة ، معا (1/144 ظر   حقق.  إلسالمع ةأدحت. حلل يلع ) ي (مر ما 4
ق  حي ر   ملساسقة من  حقمار، ةيشرت. ح. أرسة شرة.؛  فلل لن من يدتل مع  ملتساس( 7)

أ دلا  أا ييفنا  رس. كقؤ  حقريسفما،  ح اين  أا ييفنا  فلل مري خمر  حشعء ةقا قل، 
 ح اح   أا أيتا قا سثا، ة حر سع  أا ييفنا  رس. معينًا عند  حعقد حدتنح.  ي.   ظر    م 

(،  جملمن  شرح  ملفاف 2/28٠)(،  ملفاف 15/1٩2(،   اةي  حيفثري )4/244)
 (ي 1٠/151(ي حساا  حعرف )15/152( )15/15٠)
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 أة منفما ، أة من أ د ا، قما أاي ييفنا من مري  ملتساسق ؛ يف  ملساسقة

ةجينز حإلمام ةحيفلِ  ة  دق قتر    حسيَثا من ،   أاي ييفنا من مري ااحلالة األوىل
سن ًء كاا  حتيساسا س  ، من سيي  ملالةحإلمام قتر ج. ، ةيُ اف علي. ق    ن ، ماح.
 يأة  اعةق ،  ثن 

ةال شعء ح. ، ما أترج. (1)  أاي ييفنا من أ د ا عل  أ ي. قاي َسَثا أ رزالثانية
ةحن تساسا  اعٌة ةأتر  ، ةلن جائلٌ ، ةقاي ُسِثا أعط   حوُم رَ  حآلتر، عل   آلتر

ةمن سثا ،  رِج  مل حُيرِز قال ما أترج.أاي من سثا من  حومُ  (2)ةشرطن /،  ثناا  صاعد ً 
 يمن مريل  أتا ما أترجنه جاز أي اً 

، ةيقنل كلٌّ منفما  قاي سثقَت   ل  علعي كا ،   أاي خُيرج.  ملتساسقاا  يعاً الثالثة
قال أاي يُدتال سينفما  لِ ال ةلن ، ةلن  ر مٌ ، (3) فا  ِقمارٌ ، ةقاي سثقُت   لع علي  كا 

، ةقاي ُسِثا مل يُ ريم شيئاً ، كفما يف  ملساسقة عل  أ ي. قاي َسَثا أتا ما أترجاهيشار ، اثح ٌ 
 قط ةمل أيتا ما أترج.  (4) إاي شرطا مع  ح  أ ي. قاي َسثا أ د ا أ رز ما )أتاه(

ق ي كلٌّ منفما  ؛ال جينز - (5)السن تري ا -أ د ا  -ةقيل ةجفاا - قنالا ؛ صا ُث.
 ي(7) ملنصنا  جن زه ة  صح، (6)مرتدِ ٌد س   ح رم ة ح ن 

ةحن ، ةييفقع  لِ ٌل ة  ٌد س   ملتساسق ، ةال ُيشرت. أاي ييفنا س  كلِ   ثن   لِ لٌ  
                                                           

(، حساا 3/873(،  حص اح )4/2٠٩    تقظ س. ةمل يعط.ي   ظر   ايش  حل ة )أ رز( 1)
 (ي 5/333 حعرف )

 /أ( من  س ة ).(ي 2٩5) هناية  حلن ة (2)
  لن كل حعش  ي.   كل حعش يشرت.  ي. أا أيتا  ح احش من  مل لنف شيئا، ةقيل حقمار( 3)

 (ي 36٩(، معا  ح ة  حققفاء )ا  3٠8  ظر   حقامنل  حققفع )ا  مر لنةي 
 ليفا  يف كال  حنس ت ، ةحعل  حصن ف  ما أترج. ملقت    حسياقي ( 4)
، من مؤحقات.   حلطيفي   ظر  ه(32٠)ن تري ا أسن علع، تنيف سنة   س  سن صا  س( لن 5)

(، طثقال 3/272طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )(، 15/58)سري أعالم  حنثالء 
 (ي 2٠1 حشا عي  )ا  

 (ي 15/153 قل. عن.  حننةي يف  جملمن  )( 6)
(  لن 15/153من  )(، قال  حننةي يف  جمل8/3٩5(، خمتصر  مللين )4/244  ظر    م )( 7)

 مالش  حشا عع ةعلي.  فنر أص اس.ي 
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، عن لا   خلالل أباي  فلِ ل حيلِ ل حنقس.  قط -منف   إلمام  -ةعربي  اعة ، مائة سل ن 

 ي(2)ةعربي  آلترةا  أب ي. حيلِ ل  ملال ة حعقد، (1) ريهأة حنقس. ةح
  ،  سثا أ د ا،   حن شرطا  حسيَثا حلم لِ ل تاصة قاي َسثا(3)ةعل   ملالش 

ةال يست ا  فلِ ل ، أ رز  حسياسا ما أترج.؛   جاء  ح اح  ِ سيِفالً ، جاء  فلِ ل مصلِ ياً 
ةلن أاي حقظة ؛ الل ر جٌع قي أصلق يف  حثافة خل، (4)ما أترج.  ح اين عل   حصًّ يح

أة يتناةل من سثا مريَه ةقاي كاا ،  حسياسا  ملطلقة يف  حعقد يُنليل عل   حسياسا  ملطَلا
ةعل   ح اين  أاي ييفنا  ي. تالٌل أيا آتر ، (6)ة حظيالر   ةل، س ريه (5))مسثنقاً(

،    آلتر،   أ د  ملتساسق ، لِ ل أةالً ةجيري لا   خلالل  يما ق   جاء  ف، (7) حقر 
، (8)ةعل  ةج.  سن تري ا، ةسيها  حتيقريع علي.، لل أيتا  فلِ ل ما أترج.  حقسيفل؟

 يةال ش ي أاي  فلِ ل أيتا ما أترج.  ملصلِ ع
 فرع:

؛  لِ اًل أة مريه عل   ملالش يف جن زه، ق   شر.  ملتساسقاا  حسيَثا حلسياسا مطلقاً 
 تسع صور: قي. 

 يأتا  فلِ ل مانما؛ ق   سثا  فلِ ل ةجاء  ملستثقاا معاً إحداها: 

                                                           

 (ي 18/237  ظر  هناية  ملطلش )( 1)
 (ي 12/184(،  حعليل شرح  حنجيل )15/153،  جملمن  )(15/1٩2  اةي  حيفثري )  ظر  ( 2)
(، خمتصر  مللين 4/244جبن ز أتا أ د  حوُم رج  ما أترج.  آلتر ق   سثق.ي   ظر    م )( 3)

 (ي 15/153(، قال  حننةي يف  جملمن  )8/3٩5)
(، ة كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  12/184أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 4)

( أ .   صح، ة حنج.  ح اين  أ . حيرزه خمرج.، ةال يست ق.  حساسا ةال  فلل، 356/1٠)
 أ . حلم لل  قطي  -ضعق.  حر  عع-ة حنج.  ح اح   

 .( متساة ، ة مل ثي لن  حصن ف؛ ملقت    حسياقي يف )( 5)
رةضة  حطاحث  (، ة كر  حننةي تص ي . يف 12/184أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 6)

 ي (355/1٠)
 ي(232   ظر  )ا( 7)
 ي(232   ظر  )ا( 8)
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أ رز كل منفما ماحَ. ةمل يست اي ؛   حن جاء  معًا أةاًل ةجاء  فلِ ل سعد االثانية
 يأ ٌد شيئاً 

؛ فثالثة أوجه  ؛ ةجاء سعده  ملستثقاا متال ق ،   حن جاء  فلِ ل أةالً الثالثة
ة ملصلع أيتا ،   أاي  فلِ ل أيتا مال  ملصلعوالثاين، (1)  أاي  فلِ ل أيتا مانماهاأصح

ةمال  حِقسيِفل س   فلِ ل ،   أاي  فلِ ل أيتا مال  ملصلعوالثالث، مال  حِقسيِفل
 ي(2)ةقد تقديمي  إلشارة قي  حنجف    ةح ، ة ملصلع

،  احسياسا مع  فلِ ل، ةجاء  ح اح  سعد ا، ستِثق   جاء  فلِ ل مع أ د  حومُ الر ابعة
ةعل  ، (4)ةيشرتا لن ة فلِ ل  يما أترج.  حِقسيِفل عل   ملالش، (3)حُيرِز ما )أترج.(
 يحلم لِ ل تاصة (5)ةج.  سن تري ا
 ُي رز  حسياسا ،  ح اين (6)  جاء/،   جاء  فلِ ل،   ق   سثا أ د  حوُمستثق اخلامسة

؛ (7)من   صل   ملتقدِ م  أربعة أوجه  ةأما ما أترج.  حِقسيِفل  ي صل  ي. ، أترج.ما 
، ةلا  مقريٌ  عل   ملالش يف أاي  فلِ ل حيلِ ل حنقس. ةمريه، (8)  أ ي. حلسياسا أي اً أظهرها

  أ ي. الثالثو ،   أاي خُمرَِج. حُيرزهوالثاين، عل    صح يف أاي  حسيَثا حلسياسا  ملطلا (٩))ة(
ةأ ي. ال يُشرت. ، /أ[ ةلن تقريع عل   ملالش أ ي.  لِ ٌل ح ريه126]، ييفنا حلم لِ ل ة حسياسا
 ي  أ ي. حلم لِ ل عل  قنحنا  حيلِ ل ح ريهالرابع، يف  حسياسا  حسيَثا  ملطلا

                                                           

 (ي 12/184أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 ي(231 ر جع )ا( 2)
 )ة( أ رزه، ة مل ثي لن  حصن في يف ( 3)
 أبا  فلل حيلل حنقس. ةح ريهي ( 4)
 أبا  فلل حيلل حنقس.  قط( 5)
 /ف( من  س ة ).(ي 2٩5) هناية  حلن ة (6)
  صل   ةل لن  لل  فلل حيلل حنقس.، أة حنقس. ةح ريه، ة  صل  ح اين لن  أاي حقظة ( 7)

عل   حسياسا  ملطَلا، أة يتناةل من سثا مريَه ةقاي كاا مسثنقاً  حسياسا  ملطلقة يف  حعقد يُنليل 
  (ي231 )اس ريهي   ظر  

 (ي 12/184(  لن  ملالش، ةأظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )2/28٠قال يف  ملفاف ) (8)
 ساقطة يف ).(ي ( ٩)
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)جاء أة ،   حن سثا أ د  ملستثق    جاء  ح اين مع  فلِ لوالس ابعة الس ادسة

، ةأتا ما أترج.  ح اين عل   ملالش، أ رز  حسياسا ما أترج.؛ جاء  فلِ ل (1) ح اين  (
 يةال شعء حلم لِ ل عل   حقنح ، ال أيتاه؛ ةعل  ةج.  سن تري ا

مل ؛ أة جاء  ح الثة معاً ،   حن سثا  ملستثقاا معًا   جاء  فلِ لوالّتاسعة الثامنة
 يمريهأيتا أ ٌد منف  شيئاً من 

:  فرٌع اثن 
 إ   أدتال سينفما ، جينز أاي يدتل  ملستثقاا ة ملستثقنا سينفما  لِ َل ي  صاعد ً 

 لِ ل   سثا أ د  فلِ َل  ةصل  أ د  ملستثق    جاء  فلِ ل  ح اين   جاء  ملستثا 
لنا ابملالش  ةأما ما أترج.  ح اين  إاي ق، (2) ما أترج.  ملستثا   ةل حلم لِ ل؛  ح اين

  أ ي. واثنيهما، (3)  أ ي. حلم لِ ل   ةلأظهرمها؛ فوجهان، أاي  فلِ ل حيلِ ل ح. ةح ريه
أاي يُقال  ق ي. حلم لِ ل ؛ قال  حر  عع  ةقيال  حنج.  ح يعيف، حلم لِ ل  ة ملستثا   ةل

 ي. ، ح. ةحل اين؟  فل لن حلم لِ ل   ةل تاصة أة؛ ةقاي قلنا سقنل  سن تري ا، (4) ح اين
ةحن سثا ، أة من سثا من سعده؟، سناء عل  أاي  حسياسا َمن سثا مطلقاً ، (5)ةجفاا

أتا   ةل ما ،    فلِ ل  ح اين،    ملسثا  ح اين،   جاء أ د  فلِ ل ، أ د  ملستثق 
  أظهرها؛ ة ملتقدم األوجه الثالثة عل   ملالش أيا  ي. ، ةأما ما أترج.  ح اين، أترج.

،   أ ي. حلم لِ ل   ةلوالثالث،   أيتاه لن ة فلِ ل   ةلوالثاين، (6)أ ي. حلمستثا   ةل
 يةعل  قنل  سن تري ا لن حلم لِ ل   ةل تاصة

 إاي  ،   أاي ييفنا كلٌّ ة  د من  حقرس  حبي  جينز أاي يسثا  آلترالشرط الرابع
ةُيشرت.  ح  ، مل جيل؛ يُقطع ستقدُّم. (7) ارلاً أة ، كاا أ د ا ضعيقًا يُقطع ست لُّق.

                                                           

 ساقطة يف )ة(ي ( 1)
 أي  فلل  حاي جاء أةالي ( 2)
 (ي 12/185يف  حعليل شرح  حنجيل )أظفره  حر  عع ( 3)
ه  حر  عع ابحنج.   ضعفي ( 4)    ظر   ملرجع  حساسا، ةعربي
  حنج.   ةل  أ . حلم لل   ةل، ة حنج.  ح اين  أ . حلم لل  ح ايني   ظر   ملرجع  حساساي ( 5)
 أظفره  حر  ععي   ظر   ملرجع  حساساي ( 6)
(، خمتار 4/4٩6(ي مقاييا  حل ة )6/15٠    ا ق ابحشعءي   ظر   ايش  حل ة ) حقاره( 7)

 (ي 2/471(،  ملصثاح  ملنري )238 حص اح )ا  
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قال  إلمام  ةحن أتر  أ د  ملتساسق   ملال عل  أ ي. قاي سثا ، أي ًا يف  رل  فلِ ل

 إاي كاا صا ث. حبي  يقطع أب ي. ال يسثا  فاه مساسقة من ؛ ةقال  فن حصا ث.، أ رزه
ة  اصل ي (2)أص فما  أ ي. يصح ؛(1)ةقاي كاا يقطع أب ي. َيسَثا  نجفاا، مري مالق 

من. كا   ل   (3) إاي أصثي/،  صار كما حن قال ح ريه   رِم كا ، قتر    ملال ملن يسثق.
قال  ةحن أتر  كلٌّ من  ملتساسق  مااًل ةأدتل  لِ ال يووُعل  ختلق.  ال  ائدة يف  لا   ملال
قال  ةحن أترجا  ملال ي (4)اةقاي كاا يُعل  سثق.  ي.  حنجفا، ة حعقد ِقمارٌ ، قدتاح.

ةحن كاا سثيا أ د ا مميفنًا عل  ، ةأ د ا يُقطع سسثيق. ةال  لِ ل  احسياسا كافلِ ل
 ي(6) ملنع (5)ةأقرهبما، أ د ا  أ ي. يصح؛  نجفاا؛  حنُّدةر

 ةجنساً ،  نعاً ؛ ةيتعليا هبا   حشير.  حيفالم يف  تتالل  ملركنس 
 ةلن  حاي أسن ه – يانز  ملساسقة س   حقرل  حعر  ، ال ي رُّ  هما  تتالل  حنين   

ةس   - (8) حاي أسن ه عامياا ةلن   حرب ةا -ة حعامع -(7)ةُيسمي   حعتيا، عرسياا
ةلن   -، ةسين. ةس   ملقرا -(٩)ةلن   حاي أسنه عر  ةأم. عامية -، أ د ا ةس   نا 

 (11)كاحنايش؛  ةكا  ال ي رُّ  تتالل  نَعع  إلسل، -(1٠) حاي أم. عرسية ةأسنه عامع
                                                           

 (ي 18/283  ظر  هناية  ملطلش )( 1)
رةضة  حطاحث   يف أ صح ةلن(، 12/186ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 2)

  اين  ال يصح؛  ا ق ية  ملساسقة أا يتنقع كل ة  د منفما  حسثاي ، ة حنج.  ح(356/1٠)
 /أ( من  س ة ).(ي 2٩6) هناية  حلن ة (3)
(ي ة حنج.   ةل    . يصح، ة حنج.  ح اين  ال يصحي   ظر  18/283  ظر  هناية  ملطلش )( 4)

 ي (12/186 حعليل شرح  حنجيل )
 رف قي كالم   ص اف  ملنعي (    ق12/186قال  حر  عع يف  حعليل )( 5)
 (ي 18/284، 18/283 ظر هناية  ملطلش )(  6)
 (ي ٩/281(، حساا  حعرف )6/4٠(  ايش  حل ة )2/54  ظر   حنظ   ملستعاف )( 7)
 (ي ٩/4(،  جملمن  )8/418(،   اةي  حيفثري )1/41(،  ملصثاح  ملنري )15/42  ظر   ايش  حل ة )( 8)
 (ي ٩/4(،  جملمن  )8/418(،   اةي  حيفثري )1/41(،  ملصثاح  ملنري )15/42)   ظر   ايش  حل ة( ٩)
  ظر   ملر جع  حساسقةي (  1٠)
(،  حنفاية يف مريش 4/65٩ حنايش من  إلسل   حقني  حسريعي   ظر  جممع حبار    ن ر )( 11)

 (ي 1/748(، حساا  حعرف )5/17  دي  ة  ثر )
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مل ، ة حنيايش ة حث يت، كاحعتيا ة نا ؛  س اق  ق   تثاعد  حنينعااةقال أسن ق، ة حث ات 

 ي(3)ةضعق.  حنينةي  يما ق   مل يثعد  حسيثا، (2)ةمال قحي.  حري  عع، (1)جتل
عل    ظفر يف جن ز  ملساسقة  -كاحقرل ة حث ل ة  مار؛  ةأما ق    تتلف  جلنا

قال  حر  عع  ة  شث. لنا ،  خليل ة إلسل نجفاا جير ا يف  ملساسقة س   -(4)عليفما
؛  (7)ةقييده  ملاةردي ةمريه  ا ق   تتقاراب، ةمريه (6)ةس. أجاف يف  حشيامل، (5) ملنع

، (٩)لاه أةي ابجلن ز ة ح ل يل  ة إلمام (8)ةجعل  حشي  أسن  مد، كاحنايش من  إلسل
قال  حر  عع  ة  شث. لنا ، ةجيري  خلالل يف   مار ة حث ل ق   جنيزان  ملساسقة عليفما

ةا، (11)ةس. أجاف  سن  حصيثاغ، (1٠) جلن ز ، عن لاه  ملسائل سعثارة أتر  (12)ةعربي معربِ 
                                                           

 (ي 2/278  ظر   ملفاف )( 1)
 (ي 12/186  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)
 ي (1٠/357رةضة  حطاحث  )  ظر  ( 3)
( أ . جتنز  ملساسقة عل   حقيل ة حث ل ة  مار عل   ملالشي 1٠/35٠ كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  )( 4)

 (ي 8/76(،  حتفايش )12/175،  حعليل شرح  حنجيل )(4/22٩أسىن  ملطاحش )ة  ظر  
 (، قال   ا  إلسل ال يل ا ابحقرل ماحثاي 12/186يل شرح  حنجيل )  ظر   حعل ( 5)
 ( ست قيا  مد  ؤ دي 5٠6  ظر   حشامل )ا  ( 6)
 (ي 15/1٩٩  ظر    اةي  حيفثري )( 7)
 ، ةقيل  سنةه(438)لن أسن  مد عثد هللا سن ينسف  جلني ، ة حد قمام   رم ، تنيف سنة ( 8)

.   حقرةق،  حتثصرة، ة حتاكرة، ة حتقسري  حيفثريي   ظر  ة يال   عياا سنيساسنر، من مؤحقات ه(434)
 (ي 3٩1(، طثقال  حشا عي  )ا  5/73(، طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )3/47)

(، ة قل.  إلمام عن أسي. أ   مد يف 7/185(،  حنسيط )18/272  ظر  هناية  ملطلش )( ٩)
  قا  حص قةي 

 (ي 12/186حنجيل )  ظر   حعليل شرح  ( 1٠)
 ( ست قيا  مد  ؤ دي 5٠6  ظر   حشامل )ا  ( 11)
(ي 4/233(، ةزكر     صاري يف أسىن  ملطاحش )15/135منف   حننةي يف  جملمن  )( 12)

 (ي 4/275(، حبر  ملالش )15/187ة  ظر    اةي  حيفثري )
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، (2)   حتاا اأحدمها؛ وجهانة يما يعترب س.  حتييفا ؤ ، (1) قاحن   شر.  ملساسقة  حتييفا ؤ
ةقمنا ،   أ ي. ال  عتثار س.والثاين؛ (3)ةجينز س   حعتيا ة نا ،  ال جينز س   حقرل ة حث ل

ةس    مار ،  حقرل ة حث ل  يانز س ، (4) العتثار أباي ييفنا كلٌّ منفما حبي  يسثا
 ي(5)ةال س   حنيايش ة حُث يت، ةال جينز س   حعتيا ة نا ، ة حث ل

ةال جينز  إلسد ل سعد ،  إاي عيينا ا يصح،   ينث ع تعي   ملركنس الشرط اخلامس
؛ فوجهان/ف[ عل   حنصف 126ةقاي ُةِصقا أة أ د ا ةةقع  حعقد ]،  حتيعي 

  عند وأصحهما، (7)ةص  .  ح ل يل، (6)ةس. أجاف  حرة ين،   ال يصحأحدمها
، خبالل ما ق   عييناه،  إ   أ  ر  مركناًب ال ينقس   حعقد ستلق.، (8) جلمفنر  أ ي. يصح

، (٩)ة يف   إلمام عنف  أاي  ملساسقة ق   ةقعي مطلقة  فن كما حن ةقعي ابملناضلة
 ي(11)علي.  (1٠)ةسيها قاي شاء هللا سياا ما )سي مل(

                                                           

ي  حلقاس  سن سالم ، مريش   د(236 حل لر )ا   حتيفا ؤ   حتساةي، ة حتقارفي   ظر  ( 1)
 (ي 6/17٠، م    فتا  )(5/18٩مقاييا  حل ة )(، 2/1٠2)

(،  حقرةق 1٠/312 حتاا ا  من  جلنا، ةلن  ح رف من كل شعءي   ظر   ايش  حل ة )( 2)
 (ي 15/515    حعرةل )، (1/111(  ملصثاح  ملنري )163 حل نية )ا  

(،  حعليل شرح 15/135(،  جملمن  )15/187ةلن ظالر  ملالشي   ظر    اةي  حيفثري )( 3)
 ي (4/275حبر  ملالش )(، 12/186 حنجيل )

 أي مييفن أا ييفنا ساسقا أة مسثنقاي ( 4)
(، ة حر  عع  حعليل 15/135ةلن قنل أ  قس اق  ملرةزي،  يفاه عن.  حننةي يف  جملمن  )( 5)

 (ي 12/186شرح  حنجيل )
 (، ةمل أقف علي. يف حبر  ملالشي 12/187حنجيل ) قل. عن.  حر  عع يف  حعليل شرح  ( 6)
 (ي 2/22٠  ظر   حنجيل )( 7)
(، هناية 4/231(، أسىن  ملطاحش )6/16٩(، م    فتا  )18/272  ظر  هناية  ملطلش )( 8)

(، كقاية  حنثي. ٩/5٩1(،  حنا   حنلا  )12/187(،  حعليل شرح  حنجيل )8/167 فتا  )
 (ي 4/37٩ا  )(، سد ية  فت11/342)

 (ي 18/26٩  ظر  هناية  ملطلش )( ٩)
 يف ).( حيملي ( 1٠)
 ي(248   ظر  )ا( 11)
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 ي(2))ةال جينز س   حنساء(  (1)[ ملعقند علي. عدة حلقتالييفنا أا   السادس] 

 لن شرطا قرسانما حيار  أب قسفما ،   ُيشرت. أاي ييفنا  ملتساسقاا ر كث الس ابع
 ي ملساسقة عليفا (3)خبالل  حطُّينر ق   جنيزان، مل يصحي  حعقد
 لن قال  قاي سثقت   ل  ، شُّرة.  ملقسدة  ُيشرت. سالمة  حعقد من  حالثامن
ةحن شر. عل  ، ةال أانضل  قي شفرق مل يصحي ، ةال أرمع سعدلا أسد ً ، لاه  حعشرة

  أ ي. واثنيها،   أاي  حعقد ال يصحُّ (4))أحدمها(؛ فوجوهٌ  حسياسا أاي يُطِع   حسيَثا أص اس. 
  ورابعها، ةجيش عنن  مل ل،  ملسمي   يَقسد واثلثها، ةال يللم.  حن اء ابحشر.، يصحُّ 

 ييصح  حعقد ةال عنن
 ي(5)ةقد تقدم،   أاي مييفن قطع  ملسا ةالتاسع

 فصل: ح ما حيصل به الس َبق:
، ة حيفالل، (6)() حيفَتد؛  نثيِ نفا أةال، ةحألص اف  ي. أحقاٌظ ختق  معا يفا

  لن ما س   حيفالل (7)قال  جلنلري -ابحتاء اثح ة   رةل – احيفَتد ، ة  قد م، ة نادي
                                                           

 (ي 12/174ةأثثت. من  حعليل )( ما س   ملعيفن ت  طما يف كال  حنس ت ي 1)
( 1٠/35٠(، ة حننةي يف رةضة  حطاحث  )12/174طما يف )ة(، ة سش  حعليل شرح  حنجيل )( 2)

عااحة  فتا  يف ةقال  سن  مللقن  ،مري، قاحن    هنن حسن من ألل   رفلا   حقنل قي  حصي
 ( عند  حتعليا عل   دي  عائشة رضع هللا عنفا  ؛ قاحي  أهنا كا ي مع  حنيب 4/1762)

يف سقر؛  ساسقت.،  سثقت. عل  رجلفا!  لما  لي  حل   ساسقت.  سثقفا،  قال  لاه ستل (ي 
(، قال  من 2578كتاف  جلفاد  ابف يف  حسثا عل   حرجل  سرق   )رة ه أسن د ةد يف  حسنن   

  دي   ملاكنر يؤتا جن ز  ملساسقة من  حنساء، ةقا كاا  ملنقنل يف  حر  عع ة حيفقاية  ملنع؛ 
 هنن حسن من ألل   رف، ةمييفن  جلمع س   حقنح ؛ أبا يُقال   دي  عائشة رضع هللا عنفا 

 اء اب قد م، ة ل  ملنع لن  ملساسقة عل   خليل ةما شاهبفاي يدل عل  جن ز مساسقة  حنس
 (ي  222جنزانه سعنن، أما سدةا عنن  يانز سال تاللي ر جع )ا ق   ي  أ (3)
 يف ).( أص فاي ( 4)
 (ي 225  ر جع )ا( 5)
 ( يف )ة(  حيفثد، ةسيتيفرر ك ري ي 6)
من مؤحقات.   (،3٩3) ة، تنيف سنة لن قمساعيل سن  اد أسن  صر  جلنلري  حرتكع قمام  حل( 7)

(، ٩/6٩(،  حن يف ابحن يال )12/526 حص اح، ةعرةن  حنرقةي   ظر  سري أعالم  حنثالء )
 (ي 1/313  عالم حللركلع )
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ةأما ي ةقيل   حيفِتف، (2)ةقال  حر  عع  جمتمع  حيفِتق  من أصل  حعنا ة حظيفر، (1)ة حظيفر
ةلن من  ٌا ملا  سيره  حر  عع ، (3)ن ما س   حيفتق ةل، قال  جلنلري  لن   ارا؛  حيفالل

ةقال  لن من ، ةصريح س.  سن  حصًّثاغ،  عل  لا  ييفنا مدحننما ة  د ً ، س. يف  حيفتد
نام خلي ل ميفاا  حسِ 

هبا ةأما   قد م   املر د ، (6)   فن  حعناةأما  نادي، (5)من  حثعري (4)
ق   ي (7)ةلن  طرل مقدم   ا ر –  ع  حسينث  -ةيستعملنا أي ًا  حسناس ،  حقن ئ 

 يعرل  ح   االعتثار يف  ملنقف يف أةل  مليد ا ابحقن ئ  قطعاً 
أة    أقل  حسيثا ابنادي أة سع .ةأما ما حيصل س.  حسثا  قد قال  حشا عع 

كما ،    أاي  العتثار  ي.  نقع   قد م ة حيفَتدأحدها؛ وجوهٌ ةحألص اف  ي. ، (8)يفتد ح
  أاي  العتثار ابحسيثا والثاين، (٩)ةلن أقيا عند  إلمام، يعترب  حتيساةي  ي.  ستد ءً 

تيطا يف أصل  مليد ا حيث   حس ثيا  ميد ا (1٠))ة ملتساسقاا( -ةلن  حعنا  -ابنادي
عند ، قال  ح ل يل  ةال أثر نا   خلالل، أةل ما ينتفع قي  خليط ةخيرق. ةلادي.، خبرق.

    صح الثالث، (12)ةأشار قحي.  إلمام، (11) ستن ئفما يف قدر  حريقثة ةمدِ  ا نا يف  حعدة
                                                           

 (ي 2/53٠  ظر   حص اح )( 1)
 (ي 12/187  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)
 (ي 5/1814  ظر   حص اح )( 3)
(، 32/422(،     حعرةل )12/3٠6  أعل  ظفرلاي   ظر  حساا  حعرف )سنام  حثعري( 4)

 (ي 2/4٠٩ حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )
 (، ست قيا  مد  ؤ دي 475  ظر   حشامل )ا  ( 5)
عرف (، حساا  ح5/255(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )6/2534  ظر   حص اح )( 6)

 (ي 15/356)
 (ي 2/4٠6(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )3/12٩(، مقاييا  حل ة )4/158٩  ظر   حص اح )( 7)
 (ي 4/244  ظر    م )( 8)
(، قال    .  حسثا  ق اً، ة نادي ال حيصل  حسثا س.؛ ق  18/25٠  ظر  هناية  ملطلش )( ٩)

  حعدة ابحقدمي 
 يف ).(  ملتساساي ( 1٠)
  حثالديي ( ست قيا  أ د 314 حثسيط )ا   ظر  (  11)
 (ي 18/25٠  ظر  هناية  ملطلش )( 12)
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قا  ستن  عنا  حقرس  ؛  عل  لا ، (1)ةيف  خليل ابحعنا، أاي  العتثار يف  إلسل ابحيفَتد

 تتلقا  إاي تقديم  حقصري  (3))ةقا(، ابحعنا أة سع . لن  حسياسا (2)ملتقدِ م(يف  حطُّنل ) ا
 إاي كاا تقديم. سقدر ز دة عنق. يف  حطُّنل أة ؛ (4)ةقاي تقديم ) آلتر(،  حعنا  فن  حسياسا

 العتثار يف  خليل  (6)/  أاي والرابع، (5)أة أبك ر منفا  فن  حسياسا، ما دةهنا  ليا سساساق 
ة تتاره  سن  حصيثاغ ،  إا  تتلقي  االعتثار ابحيفتد، ابحعنا عند  ستن ء قدر أعناقفما

  أاي  خليل ق    تتلقي مقادير أعناقفا ةسثا   طنل عنقًا سنق، اخلامس، (7)ة حرة ين
أ ي. ق   كاا يف جنا  خليل ما ير ع السادس: ، عنق.  فن ساسٌا ةقا  ستنل أكتادلا

  أاي  العتثار السابع، ةقال  املعترب  حعنا،  يعترب  ي.  حيفتد )كاإلسل، دة حريأل عند  حع
 عل  لا  حن سثا أ د ا ،  هيُّفما تقديم  صل  حسثيا س.؛ ة حعنا (8)يف  خليل ابحيفتد(

(،   أ ي. ال يُعترب ة  د منفا(٩))الثامن(، ابحيفتد ة آلتر ابحعنا  ال سثا )حيفني
يُعترب  (1٠)

  أاي  ملعترب ما شرطاه من  عتثار  حيفتد (11)()التاسع، ما يعتربةا س.  حسيثاُعرل  حنيال ة 
 قد صريح صا ش ، (12)ةلن سعيدٌ ، ةلا  ُيشعر أباي  خلالل يف  حشير. أي اً ، ة نادي

                                                           

(  لن 12/187(، ةقال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )8/81جلم س.  حث ني يف  حتفايش )( 1)
  حاي يف كتش   ص افي 

 يف ).(  ملقدمي ( 2)
 يف ).(  إاي ( 3)
 في يف )ة(   تري، ة مل ثي لن  حصن ( 4)
 (ي 1٠/35٩(، رةضة  حطاحث  )7/435  ظر   حثياا ) (5)
 /أ( من  س ة ).(ي 2٩7) هناية  حلن ة (6)
 (ي 4/285( ست قيا  مد  ؤ د، حبر  ملالش )476  ظر   حشامل )ا  ( 7)
 ساقطة من )ة(ي ( 8)
 يف )ة(  حساسعي ( ٩)
 يف )ة( حيا، ة مل ثي لن  حصن في ( 1٠)
 ( يف )ة(  ح امني 11)
 ي (1٠/36٠رةضة  حطاحث  )ضعق.  حننةي يف ( 12)
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قال  حري  عع  ، (1)أما مع  حشر.  املرجع قي  ملشرة.،  ملفايف أاي  خلالل ق   أطلقا

ةيصح  ل. عل  ، (2)ةلن  أاي  العتثار ستقدُّم    ا، ر سنج.ق آترةكالم  سن كج  ُيشع
ا ؛  إاي  حسيثيا ييفنا ستقدُّم    ا أة سع فا، ما ق    ستن   حعنقاا يف  حطُّنل ة ملد ِ   هني

/أ[   عناق 127 إا  تتلقي ]؛ ةقيل   العتثار يف  خليل ابحعنا، أةل  حعنا ة حريأل
ةمييفن ، (3)نا ة آلتر سثعض  حيفتد  هيفما  حسياسا  ي. ةجفاا سثا أ د ا سثعض  حع

 يهبا  أم سا ا (4)خترجيفما عل   خلالل يف أاي  العتثار )ابحسيثيا(
، ةأقام أ د ا مقام  آلتر آترةا، ةأما  حيفتد ة حقدم  قد  رق سينفما  ارقنا
ما قريثاا من ؛ (5)ةال تالل، ةأشار  حقريقاا قي أ ي. ال  رق يف  العتثار هبما  هني

ةال يثعد أاي جُيعل  عتثار  حقدم ةر ء  عتثار ،  حت ا ي حيفن سينفما مع  حتقارف تقاةل
 ي(6)ةكالم  ملاةردي يدل علي.،  حيفَتد ة نادي
 فروٌع:

ةحن ،  احسياسا  ح اين، حن سثا أ د  ملتساسق  يف ةسط  مليد ا ة آلتر يف آتره
، قن ئم. يف   رن  تقديم  آلتر مل ييفن  ح  سثقاً  (8)أ د  حقرس  أة ساتي (7)مرَب 

ةحن ةقف ، ةقاي ةقف سال ِعليةق  فن مسثنقٌ ، ةكا  حن ةقف سعد أاي جر  ملرنق ةحننه
                                                           

 (ي 2/281) ظر   ملفاف (  1)
 (ي 12/188  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)
، ة ح اين  أا  حساسا لن ل  لا ( أ د ا  أا  حساسا لن  ملتقدم سعنق.؛  ا سثا  خليل لن ع3)

 قد ، ثا سثعض كتده ملتقدم سثعض كتده؛  ا  حقصد من ةصنل  حعنا ةصنل  حثدا، ةمن س
 (7/436  ظر   حثياا )ةصل سثد .،  يفاا أةيي 

 ( يف ).( يف  حسثاي 4)
 (ي 1٠/36٠رةضة  حطاحث  )(، 15/1٩7(،   اةي  حيفثري )12/188  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 5)
سا   حن  عترب  حسثا أبيديفما،  هيفما تقدمي يد ه ةلن  حسا(15/1٩7  اةي  حيفثري )قال يف ( 6)

 ي  عترب  نادي ة حيفتد حيفن  حشا عع كاا عندي أصح؛  ا  حسعع هبما ة جلري عليفما، 
(، حساا 224(، خمتار  حص اح )ا  4/4٠8  سقع ةمل يالشي   ظر  مقاييا  حل ة )مرب( 7)

 (ي 2/442(،  ملصثاح  ملنري )5/3 حعرف )
(،  فرة  حل ة 1/424  دتل  يفا ةمافي   ظر   حص اح     حل ة ةص اح  حعرسية )ساخ( 8)

 (ي 7/275(،     حعرةل )1/6٠٠)
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ةخُيتار أاي ييفنا يف أقص  ، سن ٌء ةقف ملرنق أة مريه؛ قثل أاي جيري مل ييفن مسثنقاً 

ةجيري  ملتساسق  ، ثق. حيفل أ دق  يظفر س، م رةزة حيقتلعفا  حسياسا (1) ح اية قصثة
 ي ملركنس  يف ةقيق ة  دق 
 :ح حكم هذا العقد ح املسابقة واملناضلة  الفصل الثالث:

؛ طريقانةيف  لفا ، (3)كاإلجارة؛  (2)أص فما  أ ي. الزم؛ ةيف حلةم. قنالا 
ا  يمن  حتلم  ملالأظهرمها ، ئٌل يف  قِ . قطعاً ةأما من ال يَ رم ةقد يَ ن   احعقد جا، (4)  أهني

ةال يف  قِ فما معاً ،  عل  لا  ال يللم يف  ا  فلِ ل ةال يف  اِ  من مل خُير  مااًل منفما
من  (6))ةأي اً(، طريقانةيف  لِ فا ، طرد ا يف  مللتلِم ةمريه (5) /والثايني ق   أترج. مري ا

جائلٌة ، (7) ا  فن جعاحةٌ   قاي أتر   ملال أ د  ملتساسق  أة مري أحدمها؛ ةج.ق آلتر
سن ٌء أترجاه أة أ د ا ؛   ثثن ا مطلقاً وأصحهما، ةقاي أترجاه معًا  قي.  حقنالا، قطعاً 
أاي  حلُّلةم عل  لا  ، ةس   حطيريا   ةل من  حطيريق   ملتقديم  .ة حقرق سين، (8)مري ا أة

،  إاي قلنا  ق ي. جائل، (٩)ر  ي. أرسعة أةج.ةيت ر ، مرتقٌع عمين يَ َرم ةعمين ال يَ َرم مطلقاً 
                                                           

 (،125،  حقامنل  فيط )ا  (1/674حساا  حعرف )كل  ثال  ي أانسيشي   ظر    (  حقصثة1)
 (ي 4/38    حعرةل )

(، ة كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  12/1٩1ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 2)
 ( أ .   ظفري 361/1٠)

علنمي   ظر  أسىن   عقد عل  منقعة معلنمة مقصندة قاسلة حلثال ة إلاب ة سعنن م إلجارة( 3)
(، 5/261(، هناية  فتا  )3/438( م    فتا  )6/121(،  قة  فتا  )2/4٠3 ملطاحش )

 (ي 3/68 اشية قلين  )
 (ي 12/1٩1أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 4)
 /ف( من  س ة ).(ي 2٩7) هناية  حلن ة (5)
 ساقطة من ).(ي ( 6)
 (،126   حتل م عنن معلنم عل  عمل مع  أة جمفنل عسر عمل.ي   ظر   حتنثي. )ا   جلعاحة( 7)

 (ي 3/617(، م    فتا  )6/363(،  قة  فتا  )2/43٩أسىن  ملطاحش )
 (ي 12/1٩1أظفر  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 8)
م مطلقاً، ة ح اح   يللم يف من يَو يَرُم دةا من مل يَو يَرُم، أ دلا   جلن ز مطلقاً، ة ح اين   حللة ( ٩)

ة حر سع  يللم مطلقًا يف  ا من يَو يَرُم يف صنرة  فلل، ةال يللم مطلقًا عند  قدهي   ظر  
 ي   قسر لي   سن(، ست قيا563 ملطلش  حعايل )ا  
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قاي مل ييفن   د ا   ٌل عل  ؛ ةكا  سعده،  ليفل ق منفما تريا  حعمل قثل  حشُّرة 

ا؟ (1) فل حلمق نل() إاي كاا ح.   ٌل ،  آلتر أص فما  ؛ (2) ي. ةجفاا أيتياا،  حرتي
ةق   كاا سدل  ملال من ،  ضعةجتنز  حلي دة ة حنُّقصاا يف  حعمل ة ملال ابحرتي ، (3) ع 

ةيف ص ة ضماا  حسيَثا ، (4)أ د ا مل ُيشرت.  حقثنل من  آلتر ابحقنل عل   حصي يح
 ي. ةقاي قلنا  ق، اثح فا  يصحُّ  ح يماا دةا  حريلن؛ (5)قثل متام  حعمل ة حريلن ثالثة أةج.

ر ابحسيثا  ملع ي عيٌش قال أاي يظف، مل ييفن   د ا  حقس  قال سرضا صا ث.، الزمٌ 
ةكا  ، قاي كاا مق نالً  (6)ةحيا   د ا أاي يرتا  حعمل)ة(،  ي ثي ح ري اب ح.  حقس 

ا، قاي كاا أ  ل ة  تمل   ال أاي يدرك.  آلتر ةيسثق. ، ةقاي مل حيتمل كاا ح.  حرتي
 (7)قد )ةيسته قا(قال أاي يقس ا  حع، ةحيا نما  حل ِ دة يف  حعمل ةال  ملال ةال  حنُّقصاا

 يعقد ً آتر
ةال ُييفليف خُمرِ  ،  آلتر ابحليقظ (8)ةق   أتر  أ د ا  حسيَثا  ال سدي من )قثنل( 

 ملتساسَق  أة من  (1٠)سن ٌء كاا )من أ د(؛ (٩) ملال  حثد ء ستسليم. عل   ملالش
                                                           

 يف )ة(  فا   ملق نل، ة مل ثي لن  حصن ف ملناسثة  حسياقي ( 1)
   حصق ة  قسفاي  ظر  ( 2)
(؛  ا  حعقد جائل، ة حنج.  ح اين  ال جينز 12/1٩1ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 3)

 قي أال يسثا أ د أ د ؛  إ . يعرن ق   أ ا س لثة صا ث.ي  ع يقح.  حرتا؛  ا  حرتا 
عقد جائل،  املالش أ . (  قا قلنا   ح18/244قال  إلمام يف هناية  ملطلش يف در ية  ملالش )( 4)

 (ي 12/1٩1ال  اجة قي قثنل  ح ريي ة  ظر   حعليل شرح  حنجيل )
نج.   ةل  يصح  ح يماا ةجينز  حرلن، ة حنج.  ح اين  ال يصح  ح ماا ةال جينز  حرلني (  ح5)

(، 6/11(،  حثياا )7/183(،  حنسيط )18/242، ة )(6/73هناية  ملطلش )  ظر  
 (ي 12/1٩1( ة )4/46٠،  حعليل شرح  حنجيل )(13/181 جملمن  )

 ساقطة من ).(ي ( 6)
 يف ).( ةيتساسقا، ة مل ثي لن  حصن ف، ملناسث.  حسياقي ( 7)
 ملناسثة  حسياقي   ثي لن  حصن فملة ، ( يف ).( قنل8)
( أ .  ملالش، ةجلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح 1٠/362 كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  )( ٩)

 (ي 12/1٩2ل ) حنجي
 يف )ة( ) خليل من( ةحعل. سثا قل  من  حناس ي ( 1٠)
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 إاي كاا ؛ د عدلق قال  ملاةردي  ةحن تنازعا يف قيد   كلِ  ة  د من  حسيَثق  عن، مري ا

مية  تققا عل  قيد ع.  (2))ةحن(، ةقاي كاا معيينًا أجيش طاحش قيد ع.، مل جيش (1)يف  حاِ 
أة ح. قيد ع. ، ةلل ين صر قيد ع. يف ة  دق ممن عييناه، ع ي  حقاضع، ة تتلقا يف  ملندَ 

اي مل يقتض ةال أجرة ح. ق،  إاي أةدعاه عند أم ق جاز، (3) ي. ةجفاا، عند مري ا؟
(، (4)كمسهحة  ح سيال،  ةقا  قت اه  نجفاا،  حعرل  ست قاق   جرة ةجثي  (5)) إاي

ا عل   قظ  ملاح ؛ ةال خيت،ُّ هبا  حسياسا،  فع عليفما  ي  تف ،  هني
، ةح.  حتيهتري سعارق كمرنق ، ةحيا   د ا أتتري  ملساسقة قال سرضا صا ث.

مية عل  ة ، ينقس   حعقد (6)) ال(، ةحننه جينز ضما . ة حريلن س. ق   كاا يف  حاِ 
ةحن  شرت  من. شيئاً ، ةحن تلف  ملال يف يد اب ح. قثل  حعمل   قس   حعقدي (7) ملالش

 فن كما حن  ع س  ،  إاي قلنا   ملساسقة الزمةٌ ؛ ةعقد مع. عقد  ملساسقة سعننق ة  دق 
                                                           

 2/16(،  حقائا يف مريش   دي  )14/3٠٠   ح ماا ة حديني   ظر   ايش  حل ة ) حامة( 1)
حقرآا (  ح ريث  يف  1/21٠(،  ملصثاح  ملنري )2/168 حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )

 (ي 2/683ة  دي  )
 يف )ة(  لني ( 2)
 حنج.   ةل  ييفنا  صنرً  عل   تتيار أ د   مين ؛ ال صر ل  ملتساسق  عن  تتيار ( 3)

مري اي ة ح اين  ييفنا عامًا يف  تتيار من رآه من  يع   مناء؛  ا تنازعفما قد ر ع  يف  
 (ي 15/1٩4(، )15/1٩3 تتيار اي   ظر    اةي )

(، 4/1813 حاي ي ِسل  ح ياف،   ظر   ملعا   الشتقاقع  ملؤصل ) -سقتح  ح  -   ح سال( 4)
(، ةمسهحة  ح ساحة  ملر د هبا؛ ق   مسل ثنف أ د ةمل ياكر   جرة؛ ال 2/743 فرة  حل ة )

؛  حقنل   ةل  ال يست ا أجرة  مل ل، تصرحيا ةال تعري ا  فل يست ا أجرة  مل ل؟ عل  قنح 
ةعلي.  ال يست ا   م  لنا أجرة  مل ل؛   . مل حييف  حلعامل أبجرة، ة حقنل  ح اين  يست ا 
أجرة  مل ل، ةعلي.،  لألم  لنا أجرة  مل ل؛  هنا أجرة عل   قظ  ملاح ي   ظر  هناية  ملطلش 

 (ي 15/1٩4(،   اةي )8/2٠5)
 ).( ةقاي  يف (5)
 ( يف ).( ةالي 6)
أ .  ملالش، ةجلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح  (1٠/362رةضة  حطاحث  ) كر  حننةي يف ( 7)

 (ي 12/1٩2 حنجيل )
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 يا جائلٌة مل يصحةقاي قلنا  قهني ، (1)ة ي.  حقنالا، سيعق ةقجارةق 

 (3)أة جبفاحة/، (2)أة م صنابً ، كما حن كاا مخر ً ؛  ةحن  سد  حعقد سقساد  حعنن 
ةسثا  حاي ،  ملتساسقاا عل   ساد ةركض، أة مري  ح ، /ف[ أة ماية127]، منقفق 

  وأصحهما،   ال َيست اُّ شيئاً أحدمها؛ فوجهان؛ حن ص ي  ملساسقة  ست اي  حسيَثا
أة كاا ، أباي كاا م صنابً ؛  عل  لا  قاي أميفن  حرُّجن  قي قيمة  حسيَثا، (4)أ ي. يست اُّ 

   حقطع ابحرُّجن  أظهرمها  فطريقان، كاجلفل ابملنقف ة ح اية؛   حقساد ملعىًن تار ق عن.
كما يف ؛  ة ح اين قيمة  حسيَثا، أ د ا ُأجرة  مل ل؛    ي. قنالاوالثاين، (5)قي أجرة  مل يل

أباي كاا مخرً  أة جمفنالً ؛ ةقاي تعار  حرُّجن  قي قيمت.، (7)ةعنن  خلُلع (6)ق حصيد 

                                                           

أ د ا  أ . يثطل  حعقد ا؛  ا أ يفام  حعقدين مت ادة، ةحيا أ د ا أةي من  آلتر،  ثطل  (1)
 اين  أ . يصح  حعقد ا، ةيقس   حعنن  جلميع، ةعلي.  يثطل عقد  حثيع ة ملساسقة معاً، ة ح

عليفما عل  قدر قيمتفما؛   . حيا  ي. أك ر من  تتالل  يف   حعقدين، ةلا  ال مينع 
ص ة  حعقد؛ كما حن  ع يف  حثيع س  ما  ي. شقعة ةس  ما ال شقعة  ي.، ةعلي.  يصح عقد 

(،  حعليل شرح ٩/38٩ جملمن  ) حثيع ة ملساسقة معاً، ةص ح  حننةي ة حر  عع لا   حقنلي   ظر  
 (ي 5/148(،  حثياا )5/313(، هناية  ملطلش )2/26(،  ملفاف )4/156 حنجيل )

   س   ملقعنل من مصش ي صش مصثاً، ة ح صش   الستيالء عل  مال  ح ري س ري  مل صنف( 2)
( 146( منفا   حطاحث  )ا  14/23٠  )(  جملمن 7/16٩ اي   ظر  هناية  ملطلش )

 (ي  3/334( م    فتا  )5/3٩6(  حعليل شرح  حنجيل )2/336أسىن  ملطاحش )
 /أ( من  س ة ).(ي 2٩8) هناية  حلن ة (3)
( رةضة 18/245(، ة  ظر  هناية  ملطلش )12/1٩2ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 4)

 (ي 1٠/362 حطاحث  )
 ي (12/1٩3 حعليل شرح  حنجيل ) حر  عع يف  أظفره( 5)
(، رةضة ٩/365   س  حلمال  حن جش حلمرأة عل   حرجل ابحنيفاح أة  حن.ءي   ظر   حثياا ) حصد ق( 6)

 (ي 5/476(،  حتفايش )4/366(، م    فتا  )3/2٠٠(، أسىن  ملطاحش )7/24٩ حطاحث  )
(، رةضة 1٠/3  لن   رت ق  حلةج  عل  عنن ر جع حللة ي   ظر    اةي  حيفثري )خللع ( 7)

(، م   383(، كقاية   تيار )ا  226(، منفا   حطاحث  )ا  7/374 حطاحث  )
 (ي 13/358(، كقاية  حنثي. )4/43٠ فتا  )
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؛ وجهانةيف كيقية  عتثاره ، ة ي  أةجثنالا  ُيعترب  يع رك .، تعييني ُأجرة  مل ل

،  يعط  ُأجرة م ل. حتل   ملدية،   أ ي. يُنظر قي  حليماا  حاي  سُتعمل  ي. ابحريمعأحدمها
ة ي. ، (2)يست ا ُأجرة  مل ل، مدة (1)ج  ةلا  مث  عل  أاي   ر ق   ع شقال  سن ك

 ي  أ ي. جيش ما جتري س.  حعادة ابملساسقة   ل. يف م ل تل   ملسا ة ماحثاً واثنيهما، (3) ظر

                                                           

(،    2/6٠6(،  ملعا   حنسيط )2/414   ملنع من   ركةي   ظر   ملصثاح  ملنري ) حع ش( 1)
 (ي 3/3٩٠ حعرةل )

 (ي 12/1٩3 قل.  حر  عع عن. يف  حعليل شرح  حنجيل )( 2)
 ا لا  مقر  عل   حص يح،  لن ُس  عل   ح   قت   عدم  حت رن؛  إ . ال قكر ه لالنا ( 3)

نيي منقعت.  ىت ي من، ماية   مر أا تت يل  ي. ت رير يف تقنيي منقعت. قا َعَرَل عل  تق
 حثا ل  ساد  حعقد ةَجِفَلُ.  جملعنل ح.، ة ح  ال ينجش ت رميًا عل   ملشفنر يف منا ع   عياا 

(، ست قيا  57٩ ململنكة،   اًل عن منا ع   ر   اصلة ح.ي   ظر   ملطلش  حعايل )ا  
  حعليلي  يصل عثد 
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مي

َّ
: (1)الباب الثاني: يف الر

ٌ
 وفيه فصول

 وهي: ستة:  شروطهالفصل األول: ح 
ة قف.  أاي  ملال قما أاي ييفنا خيرج. ،    فلِ ل ق   كاا  ملال منفمااألول

أباي شر. كلٌّ منفما عل  ؛  إاي كاا منفما، أة مري ا، أة أ د ا،  ملتناضالا معاً 
، ةقاي كاا من أ د ا، قال   لِ لق كما يف  ملساسقة، نز ال جي (2) آلتر مااًل قاي )أصاف(

) ةقاي مل تصثفا ، كا    (3)أباي قال حصا ث.  ترمع كا   إاي أصثي منفا كا   ل  )علعي
أباي يقنل   رميا عشرة ، ةكا  قاي كاا من  إلمام أة مريه، جاز؛  ال شعء علي 

ةكا  حن قال  من كا ي قصاست.  ، َمن أصاف منفا كا   ل. علعي كا ، م الً  (4)أرشاق
 يأك ر  ل. كا 

 إاي ، ةكلُّ ِ لفق كش ،ق ة  دق ، ةجتنز  ملناضلة س    لس  كما جينز س   ثن 
ةقاي أترجاه معًا  ال سُدي من  لِ لق ، أتر   ملال عن   لس  أة أ د ا دةا  آلتر جاز

 ي(5)ةسيها، أة من  لفق  لِ ل 
اد  جلالثاين عل   كاحسِ فام مع  ملل ريا؛   لن  تتلف جنا ما يرمياا س.، نا    ي
، (7)كاحنجف   ملتقدِ م  يف  إلسل ة خليل،  يف جن ز  ملناضلة هبا  نجفاا (6) حصي يح

 ي(8)ة  صح  جلن ز، ةلا  أةي ابجلن ز
ة حسِ فام عل   ملالش (٩)ةال أثر التتالل  ن  من  حِقسِ ع 

كاحِقسِ ع  حعرسية ؛  (1٠)
                                                           

 .(215ا يف سد ية كتاف  حسثا ) تقدم معناه (1)
 يف )ة( قا  تتار، ة مل ثي لن  حصن ف ملقت    حسياقي ( 2)
 ساقطة من ).(ي ( 3)
 ي(257 سيها سياا معناه يف )ا( 4)
 ي(266   ظر  )ا( 5)
 يف  س ة )ة( تنجد ة ة قثل يف، تركت.   . ال يناسش مع  حسياقي ( 6)
 ي(235 ر جع  )ا( 7)
 (، 12/1٩5  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 8)
 (ي 5/4٠(، مقاييا  حل ة )٩/177،  ايش  حل ة )(2853 فرة  حل ة )   ع قنلي   ظر   حقسع( ٩)
 (،12/1٩5(، ةجلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )8/3٩6خمتصر  مللين )يف  .(  ، علي1٠)

 (ي 1٠/364( ةرةضة  حطاحث  )15/161ة حننةي يف  جملمن  )
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 -(3)ةلن ما يرم  عن  حقنل  حعرسية -ةكاحنثل، (2)مع  حدةر  ية (1)ة نندية، مع  حعامية
مع مريلا  -(5)ةلن  ُ سثاا -ةكاحنياةل -(4)ةلن ما يرم  س. عن  حعامية -مع  حنُّشُّاف
ةأشار  ملاةردي قي تالل يف  أاي  حريمع ابحعرسية ة حعامية ، ع ة حسِ فاممن  حقِ س ِ 

قال أاي ييفنا ابحقارسية ، ابحعرسية أةي (6)قال  ةلن/، يستن ا أة لن ابحعرسية أةي؟
،  إاي تعرين  حري مياا يف  حعقد حتعي   ن ق من  جلا ث ، (7) ييفنا  حريمع هبا أةي؛ أرم 

كما ؛  قال سرضا  آلتر، مل جيل   د ا قسد ل  حنين   ا لن أعال من.، د اأ  (8)أة )من(
؛ ةقاي أر د قسد ح.  ا دة .،  اي  إلصاسة هبا أك ر؛ ق   ع ي ابحعرسية  هر د  حريمع ابحقارسية

                                                           

   سثة قي  نند، ةلع سلد   ل مسا ة ةسعة جد  ةنا أرسعة أسن ف، ةلع ك رية  ملياه  نندية( 1)
سلد من  ي   ساسع أكرب ي تعتربجننف آسيا  فنرية تقع يف ة حثسات  ة حلرة ، ةلع  آلا

ةحبر من  جلننف،   فيط  نندي ين من  ي  عدد  حسيفاا، حيدلااة ح ،  ملسا ة  جل ر  ية
ة فنرية  حص  من  ح رفي  ابكستاا من  حشرق،  دلا ةتليج  حثن المن  ح رف،   حعرف
من  حشرقي ةتقع  نند ابحقرف  ةميامنار سن الديشمن  حشمال، ،  ةسن ا،  يثال،  حشعثية

عل   فيط  ننديي   ظر  آاثر  حثالد ةأتثار  ةق دة يسيا ةجلر  ملاحديف، سريال يفا من
 .https: //ar(ي 5٩6)ا   (  حرةن  ملعطار يف ترب   قطار127 حعثاد )ا  

wikipedia. Org /wiki /%D 8%A 7% D٩ 
،  سثة قي دةر ا، قثيلة من س  أسد، ةلع  حقنل  حيت نا جمر  مير  حسف   ي.ي   ظر  ة حدةر  ية( 2)

 (ي 1٠/364احث  )(، رةضة  حط15/224(،   اةي  حيفثري )12/1٩5 حعليل شرح  حنجيل )
 (ي 2/5٩1(،  ملصثاح  ملنري )3٠4(، خمتار  حص اح )ا  5/383  ظر  مقاييا  حل ة )( 3)
 (ي 4/267(،     حعرةل )137(،  حقامنل  فيط )ا  1/757  ظر  حساا  حعرف )( 4)
متر    سثاا  سفام يرمع هبا  حرجل يف جنل قصثة ينل  يف  حقنل   يرمع سعشرين منفا،  ال (5)

 (ي 4/1٩3(،  ايش  حل ة )183(،  حل لر )ا  1/277سشعء قال عقرت.ي   ظر   فرة  حل ة )
 /ف( من  س ة ).(ي 2٩8) هناية  حلن ة (6)
 (ي 15/223  ظر    اةي  حيفثري )( 7)
 ساقطة يف ).(ي ( 8)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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ةقاي مل يعيِ نا ، (1) هظفر  حنجف   ملنع، كما ق   ع ي ابحعامية  هر د أاي يرمع ابحقارسية

،   أ ي. يصحأظهرمها؛ (2)أطلقفما   ك رةا  فوجهان نعًا ةال جرد  من  ن ق 
 ملاةردي ة إلمام ة ح ل يل  ا ق   كاا ألل  حنيا ية يرمنا أب ن  ق خمتلقةق ةال  (3)ةتصصفما

، ةيظفر تنليل قطالق مريل  علي.، (4) هما ق   ملش منفا  نٌ   يُنلل  ملطَلا علي.، ماحش
ما قا  تيققا عل   ن ق أة  نع  ، صح إاي قلنا  ي  يفالم  ملاةردي ة حث ني يقت ع أهني

ةكالم  إلمام ة ح ل يل يقت ع أ  . ال سدي أاي يتيققا عل   ن ق ، (6)كما يف  الستد ء،  (5))جاز(
ةحن طلش أ د ا  نعاً ة آلتر  نعاً قال  ح ل يل  ، من  حعرسية أة  حعامية م الً ؛ (7)ة  دق 

، (٩) ينقس ،  قد تعاير قم اؤه، (8)ةقاي قلنا  الزمٌ ،  فن رجن ٌ ،    حعقد جائلقاي قلنا

                                                           

  د  حننع   (، قال    . ر ا كاا  ستعماح.12/1٩6أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1)
أك ر، ةرمي. س. أجند ة حنج.  ح اين  جينز؛   .   تقال من   جند قي ما دة .، ةحيا  ي. 

 (ي 18/268قج ال ابآلتري ة  ظر  هناية  ملطلش )
 (، ست قيا   مد  ؤ دي 5٠5نف   سن  حصثاغ يف  حشامل )ا  ( م2)
 أي  حنجف ي ( 3)
(، ة حنج. 7/186(،  حنسيط )18/268اية  ملطلش )(، هن15/224  ظر    اةي  حيفثري )( 4)

  ح اين  أا  ملناضلة  اسدة؛  هنا أ شئي عل   جلفاحة، مع تقاةل  ح رن، ة تتالل  ملقصدي 
 ساقطة يف )ة(ي ( 5)
ا شرتطا أا يرمع كل ة  د منفما عما شاء ق(  15/224قال  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )( 6)

 يانز حيفل ة  د منفما أا يرمع عن أي  حقنس  شاء قثل من قنل عرسية أة  ارسية، 
 حشرة  يف  حرمع ةسعده،  إا أر د أ د ا منع صا ث. مع تياره، مل جيل سن ء متاثال  يفا أة 

 -(  ق   كاا يرمع كل ة  د عن سف   ي  صل، 8/85 تتلقا، ةقال  حث ني يف  حتفايش )
 جينزي  -ةقا  تتلف  نعفما

(  ةقا  يفمنا ابحص ة، ةلن  حاي صار قحي.  جلمفنر، 18/26٩ل يف هناية  ملطلش ) ا  إلمام قا( 7)
 (ي 321 قد قال  حعر قينا  ال سُد ةأا يقع  حرت مع عل   ن  ة  د، ة  ظر   حثسيط )ا  

  لن  حعقد  حنا ا  حعاري عن الزم  لن  حعقد  حاي ي ش  ي.  خليار، ة حعقد  ح حعقد  جلائل( 8)
 ي (3/2٩2 حتفايش )، (48 حتعريقال  حققفية )ا   خليار لي   ظر  

 (ي 7/186  ظر   حنسيط )( ٩)
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 ،(1)إل  ائ. قي  حتيناز ؛  احنج.    يف  أباي  إلطالق ُمقسدٌ ، ةقال  إلمام  قاي قلنا سللةم.

ما ق   أصري  عل   حتيناز  يقس   حعقد (2))ة( عع  قال  حري  ، (3)قال  ملاةردي   حقنل  أبهني
ةيف  ، أي  يف  س . أة   قسات.، (4) ي ر  من لا  ةجفاا  يما ق   تنازعا يف  حتيعي 

يف أاي  حوُم ليش يف  حعقد ؛ كالم  إلمام قشارة قي سنائفما يف   صل عل   حنجف 
 ي(5) إلجارة أة  جلعاحة؟

ز قسد ح.   ل. /أ[  ةجين 128ةحن عيينا يف  حعقد قنسًا أة سفمًا من  ن ق مل يتع ي ] 
 إاي ، أة خبالل  ملركنف كما مري ، سن ٌء  دث  ي. تلٌل  مَينع من  ستعماح.؛ من  نع.

،   يص يااواثنيها، (6)يثطل  حشير. ة حعقدأظهرها: ؛ فثالثة أوجهشر. أاي ال يثدِ ل 
ةجيري يف كل شر. حن مل يتعرن ح. الستقل  حعقد ،   يثطل  حشير. دةا  حعقدواثلثها

؛ أة ال يثدِ ل  حري كش ق   تعاير ركنس.، كما حن شر. أال حُيسش علي. تطهه؛  الق. ط
 هما  حشير.  حاي ، (7)كما مري ؛  أة شر. قطعام  حسيَثا أص اس. ق   ُسثا،  نلق أة مريه

كما حن مل ياكر  ح اية يف ،   إ    سد أ سد سال تاللق ، حن طُرح مل يستقلي  حعقد  طالق.
ةجش  حن اء  تق اه ما مل ينيفسر ،  إاي قلنا  يصح، يف  ملناضلة (8)ة حقرعال ، ملساسقة

                                                           

 (ي 18/26٩  ظر  هناية  ملطلش )( 1)
 ساقطة يف ).(ي ( 2)
 (ي 15/224  ظر    اةي  حيفثري )( 3)
 (ي 12/1٩7  ظر   حعليل شرح  حنجيل ) (4)
(  قا  يفمنا سللةم لاه  ملعاملة،  احنج. أا حنيف  أبا 18/26٩قال  إلمام يف هناية  ملطلش )( 5)

أبا  إلطالق  ي. مقسٌد؛ إل  ائ. قي تعار قم اء  حعقد، ةقا  يفمنا أبا لاه  ملعاملة 
  قا عل   ن ،  ا ا، ةقا متا عا، جائلة،  ال ميتنع عل   ح    يفُ  اب عقاد  حعقد،   قا تن 

  املعاملة عرضة  حقس ، ةحيا جر ا  حقس   ي. مناق اً حنضع.ي 
(، ةص  .  إلمام يف هناية  ملطلش 12/1٩6أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 6)

(، ست قيا  مد 5٠٩(، ة  ظر   حشامل )ا  15/226(،   اةي  حيفثري )18/27٠)
 (ي 8/٩٠ ؤ د، ة حتفايش )

 ي(237 ر جع )ا( 7)
(، 15/16٩(،  جملمن  )7/1٩4 ع قرعة  ةلن  إلصاسةي   ظر   حنسيط )   حقرعال( 8)

 (ي 2/4٩٩(،  ملصثاح  ملنري )7/321(،  ح اية )8/82 حتفايش )



بق والرَّيم كتاب                             اجلواهر ابلحرية     السَّ
 

250 
ح. ةحن   يفسر  سد  ةقا شرطاه ال، جاز  سد ل،  إا   يفسر،  ملع  ةيتار  ستعماح. يثدِ 

د  ن   حقنس  /،  حعقد  يكاتتالل  ن   حقنل (1)ة تتالل  حسِ فام ةقا   ي
 إاي شر. ما لن ممتنٌع ،  ملشرةطة مميفنة عادة أاي تيفنا  إلصاسة الش رط الثالث:

ةقاي كاا ؛ ص ريق  (2)كشر. قصاسة مائة َرشيا متن حية من مسا ةق سعيدةق قي لدلق ؛  عادًة  سد
ةَم يل. سع ف  ، (3)أقن  ا  أ ي. ال يصح –ةقيل  قنالا  - ملشرة. مميفناً حيفني. اندٌر  نجفاا 

ةجعلفا  ملاةردي من ، (5)كاا يصيثفا   حشيا عع  ةقيل  قاي ، (4) صاسة عشرة متن حية
يف  حشين ِ  (7)ةَم يلفا  حقنر ين  صاسة )  لقة  حيت(، (6)  ةل

من.  (٩) صاسة  ح رن ة حث ني، (8)

                                                           

 /أ( من  س ة ).(ي 2٩٩) هناية  حلن ة (1)
  ما ير ع من  ائط يثىن أة تر ف جيمع أة حننه ةينضع علي.  ح رني   ظر  مريش   دي   ندل( 2)

(، هناية ٩/4٠6 اشية  حشرة ين ة حعثادي )، (6/12٠ ايش  حل ة )(، 1/77حلقاس  سن سالم )
 ي (12/2٠٠(،  حعليل شرح  حنجيل )6/174(، م    فتا  )18/251 ملطلش )

( قاحن    ا 128(، ة حشري زي يف  حتنثية )ا  12/1٩8قن ه  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 3)
 حشر ، قمنا يسنغ سال  ملال يف لاه  ملعاملة  ري ا عل   حرمع،  فا  كاا  ملشرة. سعيد 
  صنل، تربمي  حنقنل س.، ة حنج.  ح اين  يصح  حعقد؛ إلميفاا  صيل  ملقصند، ة ا 

  حر مع يظفر س.ي   اق
(، ة حدمريي يف ٩/4٠5يتمع يف  قة  فتا  )ة ن، (8/17٠اية  فتا  )منف   حرملع يف هن( 4)

 (ي ٩/5٩8 حنا   حنلا  )
 (ي 8/236  ظر  سري أعالم  حنثالء )( 5)
 إا شر. قصاسة  حيفل من  حيفل سطل، حتعاره   (15/2٠1  اةي  حيفثري )قال  ملاةردي يف ( 6)

 ملشي يف   
يف كال  حنس ت     لف  حاي، ةحعل  مل ثي لن  حصن ف؛ ملن  قت. ملا يف  ملالشي   ظر   (7)

م    (٩/4٠6 حشرة ين ) اشية ، (4/234أسىن  ملطاحش )(، 15/234  اةي  حيفثري )
 (ي 11/36٠(، كقاية  حنثي. )12/2٠1(،  حعليل شرح  حنجيل )6/174 فتا  )

(، 1/324(،  ملصثاح  ملنري )3/176   جللد  حثايل  حاي ينصشي   ظر  مقاييا  حل ة ) حشن( 8)
  ةمل أقف عل  قنل  حقنر يني (ي7/443 حثياا )، (13/241حساا  حعرف )

م    (7/443 حثياا )اي   ظر    ما يرم  قحي. من تشش أة جلد أة قرطال ةحننل ح رن( ٩)
 (ي 6/174 فتا  )
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ةشثيففما ابحقنح   يما ، ة يما ق   تناضال يف حيلة مظلمة يثصر ا  ح رن  يفا، (1)أة  حدي ئرة

ةم يل.  ملاةردي ، (3)لل يصري مقيماً؟، ال تصلح حإلقامة (2)ة يف َمقازةق حن  ن   ملسا ر  إلقام
قال  حري  عع  ةجير ا يف كلِ  صنرةق يندر  يفا  إلصاسة ، (4) صاسة تسعة من عشرة

ةلن  أ ي. ينث ع أاي ييفنا  ملتناضالا ، ةقُور ِسي لاه  ملسهحة من مسهحة أتر ، (5) ملشرةطة
 إاي كاا أ د ا يصيش ، أاي ييفنا كلٌّ منفما انضاًل ةمن نالً حبي  حيتمل ، متقارس 

؛   إاي شر. قصاسة ما لن ة جٌش عادةً ، (6)ا نجفا، يف أك ر ما يرمي. ة آلتر عيفس.
كإصاسة   ا ق ة  دة ِمن مائة مع قرف  ملسا ة  قع ص ة  حعقد ق   كاا  ملال من أ د 

ة خلالل ،    ملنع(8)ل يلووووام ة ح ووو إلم ةرجح، (7)أص فما  أ ي. يصح؛  ملتساسق  ةجفاا
كقنح.   ؛(٩)فنر يف أاي  العتثار يف  حعقندأبحقاظفا أة  عا يفا؟ووور جٌع قي  خلالل  ملش

                                                           

(، م   15/17٠   قش مستدير كاحقمر قثل  ستيفماح.ي   ظر   جملمن  شرح  ملفاف ) حد ئرة( 1)
 (ي ٩/4٠6(،  اشية  حشرة ين ة حعثادي )6/174 فتا  )

 (ي 5/3٩3(، حساا  حعرف )13/181 حققر ة حقالة  حيت ال ماء  يفاي   ظر   ايش  حل ة )   ملقازة( 2)
 (ي 8/84  ظر   حتفايش )( 3)
 (ي 15/2٠1  ظر    اةي  حيفثري )( 4)
 ي(12/1٩8  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 5)
ل،  هتاه  ملال كهتاه سال   ال،  حنج.   ةل  ال جينز؛  ا  اق  حناضل معلنم س ري   ا( 6)

ة حنج.  ح اين  جينز ةييفنا  حعقد سينفما ص ي ا؛  ا  ملال ق    ست ا سع  عل  معاطاة 
 (ي 15/188  اقي   ظر   ملرجع  حساسا،   اةي  حيفثري )

(، ة حنج.  ح اين  7/187(، ة ح ل يل يف  حنسيط )11/358ص  .  سن  حر عة كقاية  حنثي. )( 7)
ح؛  ا لاه  ملعاملة ينث ع أا ييفنا  يفا تطر؛ حيسع   حعاقد ةيته ا يف  حرمع ال يص

 (ي 12/1٩8 شالدة رمي.ي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )
(،  حنسيط 18/284 حاي ةققي علي. أا  إلمام ة ح ل يل رج ا  جلن زي   ظر  هناية  ملطلش )( 8)

 (ي 7/187)
 حعقند سظن لرلا أم  عا يفا، عل  ةجف ؛ أ د ا   تتلف  حعلماء يف  لل  العتثار يف ( ٩)

 العتثار سظن لرلا؛  ا لاه  حصيغ منضنعة إل ادة  ملعاين ةتقفي   ملر د منفا عند قطالقفا، 
 ال ترتا ظن لرلا، ة ا  عتثار  ملعىن يؤدي قي ترا  حلقظ، ة ان أ عنا عل  أا أحقاظ  حل ة 

،  يطلا  حلقظ ح ة عل  ما ةضع ح.  يفا  أحقاظ  حعقند، ال يعدل هبا عما ةضعي ح. يف  حل ة
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ة يما ق   ةلث. شيئًا ةشر. ثن اًب معلنماً ، أة ح ، عل  أاي  حر ِسح كلي. يل (1)قارضُت 

ة يما ق   قاح  سعت  ، ؟(2)لل يصح سَلماً  ،ة يما ق   قال  سعت  كا  يف  مييت ةةصق.
، كما حن قال   رم مائة ةح  كا ،  ةقال ص  ناه،  إاي ر عينا  حليقظ مل يصح، سال مثنق 

 ُيشرت. أا ييفنا ؛ ةخُيَري  عل  لا    صل ما حن أترجا  ملال ةأدتال سينفما  لالً 
ةقاي ، ة حعقد كما كاا، ده كعدم. نجن ؛  إاي ُعل  أ ي. مقصِ ر، حبي  يُتنقيع  نزه ةقصنره

 ي(3)ُعل  أ ي. يقنز  قع  حصِ  ة  حنجفاا
، ةحن أتر  كلٌّ منفما مااًل عل  أاي َمن  از أتاه ةال  لِ ل سينفما ةُعل  أ ي. يقنز 

 ةحن تناضال عل  رمية، (5)ةقاي سطل يف مري لاه  حصُّنرة قطعاً ، (4) قع  حصِ  ة  حنجفاا

                                                           

ة ا  حعقند تقسد ابقرت ا شر. مقسد  قسادلا ست ري مقت الا أةي، ة حنج.  ح اين  أا 
 العتثار  عا يفا؛  ا   صل يف   مر  حنجنف،  إ   تعار  ل. علي.  لناه عل  

.  لناه عل  كر لة  حتنلي.، ةكا  لنا ق    الست ثاف، ةأصل  حنفع  حت رن  إ   تعار  ل. علي
تعار  ل  حلقظ عل  مقت اه حيمل عل  معناه، ة ا حقظ  حعقد ق  أميفن  ل. عل  ةج. 
ص يح ال جينز تعطيل.، ةنا  حن ابع. سعشرة در ل  ةيف  حثلد  قند أ دلا ماحش  لناه عل  

 (ي 11/1٠6. )(، كقاية  حنثي٩/172 ح احش طلثا حلص ةي   ظر   جملمن  )
  ةلن أا يد ع ماح. قي رجل حيتار س.، ةييفنا  حرسح سينفما عل  ما يشرتطا .، من  حقر ن( 1)

(، منفا   حطاحث  7/437(، هناية  ملطلش )7/181ةرأل  ملال حرف  ملالي   ظر   حثياا )
 (ي 3/3٩7(، م    فتا  )154)ا  

،  حثياا (6/5هناية  ملطلش )عقد عل  منصنل يف  حامة سثدل يعطع عاجاًلي   ظر     حسل  ( 2)
 (ي ٩/321(، كقاية  حنثي. )4/3(، رةضة  حطاحث  )5/3٩4)

ل   حنج.   ةل  أ . يصح،  ا من أتر  مااًل، ةقال حصا ث.   رِم كا ،  إا أصثي كا ،  ( 3)
لا   ملال،  اح  جائل، ةق   جاز لا ،  هقص    مر أا يسثا  ملشرة. ح.، ة حنج.  ح اين  
أ . ال يصح؛   . ق   كاا يناضل. أة ُيساسق.،  فاه  حصنرة تقت ع أا ييفنان عل   د 

هناية  مل اطرة،  ىت حُيرِز  مل رُِ  قا  از، ةيست ا علي. صا ث. قا كاا  حقنز من.ي   ظر  
 (ي 12/1٩8،  حعليل شرح  حنجيل )(18/283)  ملطلش

   ظر   ملر جع  حساسقةي ( 4)
 ةلن أا حيتمل أا ييفنا كل ة  د منفما انضالً ةمن ناًلي ( 5)
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 ي(2)عل   حصي يح (1)َثا ملن أصاف  يفا )صحي(ة  دة ةشرطا  حسي 

منفا   كر قدر  ملال ،    حعل  اب منر  حيت خيتلف  ح رن هبا  ي.الشرط الرابع
 َ) ةجنس. ةصقت. كما )مر 
ة يما ، ةعشرة، ك مسة؛  ةمنفا  عدد  إلصاسة، يف  ملساسقة (3)

، (4)أ ي. يصح/؛ صاسة ةج.ٌ ق   مل ياكر  عدد  إلصاسة ةشرطا أاي ييفنا  حنياضل أك ر ا ق
اق ةترمق ةمرِقق ة حَقري  سقتح  حقال ةقسيفاا  – ةيثيِ نا صقة  إلصاسة  من قَوري ق ةتليقق ةتسي

ء  ملعامة ةقسيفاا  حل ي سقتح  خلا – ة خلَليق، (5)قصاسة  ح رن من مري أتثريق  ي. – حر ء 
سقتح  خلاء  ملعامة ةقسيفاا  حس   – ة خَلسيا، (6)أاي ي قش  ح رن ةال ي ثي  ي. –

، (7)ةلن أاي ي قث. ةقاي مل ي ثي؛ ةقيل  معنا ا ة  دٌ ، أاي ي ثي  ي. – ملفملة ةقال 
، (8) ييفنا سعض  حنيصل  ي. ةسع . تارج.، اي يصيش طرل  ح رن  ي رم.أ  ة خلَريم
 يفا  (1٠)ةز د سع ف ، (٩)أاي ي قث. ةخير  من  جلا ش  آلتر – سيفاا  حر ء  – ة حوَمرِق
قال ، (11)ةلن أاي يقع  حسيف  س  يدي  ح رن   يصيث.، اء  ملفملةسقتح     ن ابً 

                                                           

 ساقطة من ).(ي  ( 1)
(، ة كر 11/357(، ة سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )12/2٠2ص  . يف  حعليل شرح  حنجيل )( 2)

 (ي 1٠/36٩ حننةي )
 من ).(ي اقطة س (3)
 /ف( من  س ة ).(ي 2٩٩) هناية  حلن ة (4)
(، م    فتا  15/16٩(،  جملمن  )2/284(،  ملفاف )12٩  ظر   حتنثية )ا  ( 5)

 (ي 11/365(، كقاية  حنثي. )12/1٩٩(،  حعليل شرح  حنجيل )6/175)
   ظر   ملر جع  حساسقةي ( 6)
  ظر   ملر جع  حساسقةي (  7)
 ع  حساسقةي   ظر   ملر ج( 8)
   ظر   ملر جع  حساسقةي ( ٩)
(،  حثياا 12/217(، ة  ظر   حعليل شرح  حنجيل )481منف   سن  حصثاغ يف  حشامل )ا  ( 1٠)

  ي(7/444)
(  لا  ةل ، 15/182(، ة حننةي يف  جملمن  )15/214قال  ملاةردي يف   اةي  حيفثري ) (11)

من أ ن    حرمع  حيت لع   فاطة،  ة حاي علي. سائر   ص اف أا   ن ف  ن  اثح 
ة ملثادرة، ة  ن ف، ة  ن ف  أا حيتسش ابإلصاسة يف  حشن ة ندل، ةُيسقط   قرف قي 

  حشن ما لن أسعد من  حشني 
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مصر ة  أب ي. ال سُدي من  كر ما  -منف   حعر قينا -/ف[ ةُكُتش ك ريق 128 حر  عع  ]

، (2) إهني  مل يشرتطن   حتيعرن نما، سن   خليريق ة ملرِق؛ لاه  حصِ قال (1)يريد ا )من(
ةلن أ ي. ال ُيشرت.  حتيعرُّن حشعءق ؛ قال  ة  صح ما يف  حتيفايش، ة حر  عع مل ياكر  جلن ف

؛ ة كر أ ي. ق   أطلقا حُيمل عل   حَقري ، ةقصاسة أعل   ح رن ةأسقل.، كاخلرم ة ملرِق؛  منفا
   قيقة  حليقظ ما يشرتا  ي.  يع قال  ةأ سن من لاه  حعثار ل أاي يُقال،   ي.  ملتعاَرل

ما ق    (5)سعد ) ِكر( (4)ة ملفايف ةيف   اةيي   تف ، (3) ح   شرت .  ح الثة  ملاكنرة  أهني
ةيف ةجنف قعالم ،  ح الثة عل  ةج.   ةحنية ةلن يدل عل   شرت .، أطلقا ُ ِ ل عل   حَقري 

كما يف   -ةقيل ةجفاا - قوالن -ةلن س   ملنقف ة ندل  - ملسا ة  حيت يرمياا  يفا 
ةيُنليل عل  ، (٩) كره  حر  عع  أ ي. ال جيش (8))كما( أرجحهما  (7)يف  إلجارة (6) ملعاحيا
 إاي مل تيفن لناا  ،أة ابملشالدة (1٠)رعااة ح  قما ساقكر  حاُ ،   أ ي. جيشواثنيهما،  حعادة

قال  حر  عع  ةحُيمل عل  لاه   احة ما أطلق. ، عادة ماحثة ةجش  إلعالم قطعاً 
                                                           

 يف )ة( يفي ( 1)
 ي (12/1٩٩ حعليل شرح  حنجيل )  ظر  ( 2)
 (ي 8/83  ظر   ملرجع  حساسا ة حتفايش )( 3)
 (ي 2/284(،  ملفاف )15/2٠3حيفثري )  ظر    اةي  ( 4)
 ساقطة من )ة(ي ( 5)
   ع معالق، ةلن ما يعلا عل   حثعري من سقرة ةقرسة ةقد ةة ةما أشثففاي   ظر   ملعاحيا( 6)

(،  جملمن  7/412  اةي  حيفثري )، (167(،  حل لر )ا  2/41 حنظ   ملستعاف )
 (ي 3/45٩(، م    فتا  )6/117(،  حعليل شرح  حنجيل )15/22)

 تتلقن  يف  ملعاحيا ق   شر. يف  إلجارة  لفا من مري رؤية ةال ةصف عل  قنح ؛ أ د ا  ( 7)
أ . يصح  حعقد، ةحيمل  حشر. عل   حنسط  ملعتاد، ة ح اين  ال يصح  حعقد؛ التتالل  حنال 

   ععي   ظر   ملر جع  حساسقةي  يفا، ةلن   صح عند  حننةي ة حر 
 يف ).( ماي ( 8)
 (ي 6/117  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( ٩)
أرسعة ةعشرةا أصثعا معرتضال، ةتساةي مثا ية ةأرسعنا سنتمرت ،  ، ةلن   ع ِ ر   حارعاا( 1٠)

 ملقادير  حشرعية ة   يفام  حققفية  ملرتتثة (، 4/323(،  جملمن  )1/522  ظر  م    فتا  )
 (ي 2٩6عليفا )ا  
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 خلالل  ا ق   مل ييفن يف  حثلد  (2)ةت،ي  اعةٌ ، (1)  ك رةا من شر. قعالم  ملسا ة

كاا ن  مرٌن  إاي  ، سل كا ن  يرمنا قي مسا ةق معلنمةق ، مرٌن منصنٌف حلنِ  ال
 إاي  كر  ماية ال يصيثفا ، (4)ةمنقٌف معلنٌم تُرا  إلطالق علي. قطعاً  (3))منصنٌف(

ةقاي  كا ي تصيثفا اندرً   قي.  خلالل  ملتقدِ م يف  حشُّرة. ،  حسِ فام سطل  حعقد
قنل   ة يفا، (6)ةقديرة   ملسا ة  حيت تقرف  إلصاسة  يفا  ائت  ةمخس   ر عاً ، (5) حنيادرة

ا ما دةا  ملائت  ةقديرة   ملسا ة  حيت يندر  يفا  إلصاسة  ا يليد عل  ثالمثائة ، (7)قهني
عقثة سن عامر قي أرسع مائة قال (8) ي. مل )يرم())ةرةة  ، ةمخس   ر عاً 

ةجعلن  ، (((٩)
، (11)/ ر  ق أ ي. ال جتنز  حل ِ دة عل  مائيت  ؛ ة ي. ةج.ٌ ، (1٠)ما س   ملسا ت  يف  دِ   حنيادر

ةجيري  حقنالا يف  شرت . قعالم قدر  ح رن طناًل ةعرضًا ق   جر  عر ف  س رنق 
،  إاي عيينا مرضًا تع ي قطعاً ، ةأةي سعدم  الشرت .، ةمل جير تعي   ح رن، معرةلق 

                                                           

 (ي 6/117  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 1)
(، ة حث ني يف 2/284(، ة حشري زي يف  ملفاف )15/2٠2منف    ملاةردي يف   اةي ( 2)

 (ي 8/83 حتفايش )
 ( يف )ة( منصنا، ةحعل. سثا قل  من  حناس ي 3)
 (ي 8/84(،  حتفايش )15/168(،  جملمن  )2/284  ظر   ملفاف )( 4)
 ي( 25٠ر جع )ا ( 5)
(،  حثياا 12/2٠٠(،  حعليل شرح  حنجيل )8/83(،  حتفايش )2/284  ظر   ملفاف )( 6)

 (ي 4/26٩(ي  اشيتا قلين  ةعمرية )٩/5٩8(  حنا   حنلا  )7/442)
 ، (128 حتنثية )ا  قال س.  حشري زي يف ( 7)
 ، ة مل ثي لن  حصن ف ملناسثت.  حسياقي يف )ة( يللم( 8)
لن عقثة سن عامر سن عثا أسن عمرة  جلف ، ص ا  جليل، شفد  تنح  حشام ةمصر ( ٩)

(،  حطثقال 4/٩٠ صري   ظر  سري أعالم  حنثالء ) ه(58)ةصق ، ةمريلا، تنيف سنة 
ي،   ثري (ي أما قصة رمي.  قال   ا ظ  سن  ار يف  حتل 4/256 حيفرب  السن سعد )

 (  مل أر لا ي 4/3٠2)
(،  حثياا 12/2٠٠(،  حعليل شرح  حنجيل )8/83(،  حتفايش )2/284  ظر   ملفاف )( 1٠)

 (ي 4/26٩(ي  اشيتا قلين  ةعمرية )٩/5٩8(  حنا   حنلا  )7/442)
 /أ( من  س ة ).(ي 3٠٠) هناية  حلن ة (11)
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ةجير ا يف سياا  شرت . قدر ، قاي مل ييفن ن  ُعرٌل س رنق تع ي قعالم. قطعاً  (1))ة(

قال  ملاةردي  ةأةسع   مر ن ، ةأةي أباي ال ُيشرت.، (2)من   رن )ة نقاض.( رتقاع. 
قال  حر  عع  ةينث ع أاي يثيِ نا منضع ، (4()3)ةأقل. أرسعة أصاسع، يف عرل  حرُّماة ِ ر  

أة  حد  ئرة يف  حشينِ  ، أة  حشينُّ يف  ح رن، ألن  ندل أة  ح رن  ملنصنف  ي.،  إلصاسة
ةيف شر. قصاست.  خلالل  ملاكنر يف ، (6)ةيُقال ح.    لقة ة حرقعة، يف  حدي ئرة (5)أة  خلامت

 ي(7)شر.  إلصاابل  حنيادرة
 واملبادرة: ح بيان احملاطة فصل:

عدٌد  أاي يشرت.  ست قاق  حسيَثا ملن َتُل، ح. من  إلصاسة   لعواحملاطة 
كما ق   ،  (٩)سعد مقاسلة قصاسة أ د ا  صاابل  آلتر ةترا ما  شرتكا  ي. (8))متع (

 رميا عشرين  هصاف أ د ا عشرة ، مخا قصاابل (1٠) شرتطا عشرين رشقًا ةتلنا
 ،ةقاي أصاف كلُّ منفما عشرة أة مخسة  ال انضل منفما،  ا ةل انضلٌ ، ة آلتر مخسة

                                                           

 ( ساقطة من )ة(ي 1)
 يف ).( ة خلقاضةي ( 2)
(، 4/323  سي شعري ل معتدالل معرتضال، ةتساةي عشرين مليمرتي   ظر   جملمن  )صثع  ( 3)

 (ي 2٩6(،  ملقادير  حشرعية ة   يفام  حققفية  ملتعلقة هبا )ا  1/522م    فتا  )
 (ي 15/2٠3  ظر    اةي  حيفثري )( 4)
،  اشية  حشرة ين ة حعثادي (6/174م    فتا  )  لن  قش يف ةسط  حد رةي   ظر   خلامت( 5)

 (ي 4٠6/٩)
،  اشية  حشرة ين (6/174م    فتا  )  عظ  ةحننه جيعل ةسط  ح رني   ظر   حرقعة( 6)

 (ي 21/113ل )(،     حعرة ٩/4٠6ة حعثادي )
 (ي 12/2٠1(ي ة  ظر   حعليل شرح  حنجيل )25٠  ر جع )ا( 7)
 يف ).( تع ، ة ملر د ة  دي ( 8)
(،  جملمن  شرح  ملفاف 18/252(، هناية  ملطلش )15/2٠4  ظر    اةي  حيفثري )( ٩)

 (ي 228(،  رير أحقاظ  حتنثي. )ا  12/2٠1(،  حعليل شرح  حنجيل )15/171)
(  12/215، ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(18/253هناية  ملطلش )مام يف قال  إل( 1٠)

  خللنا يف  فاطة؛ ك صنل  إلصاابل  ملشرةطة يف  ملثادرةي 
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ةأصاف ، قصاابل  هصاف أ د ا مخسة عشر أة أقل (1)ةحن شرطن  تلنا )عشر(

 يةقاي أصاف دةهنا  ال انضل منفما،  اح اين انضلٌ ،  آلتر  حعشرين
ك مسة من ؛    أاي يشرت.  الست قاق ملن سدر قي قصاسة رميال معلنمةواملبادرة

ةحن ،  ا ةل انضلٌ ،   رميا عشرين  هصاف أ د ا مخسة ة آلتر أرسعة إ ، (2)عشرين
ة آلتر تسعة عشر ةأصاف أرسعة  ليا   ةل ، رم  أ د ا عشرين ةأصاف مخسة

ةهبا  ، ةقاي أتطه  ا ةل انضلٌ ،  إاي أصاف  قد  ستن ، سقائلق سل يرمع  ح اين سينفما
ةعن  حثنيطع أ ي. ، ملثادرة قي  حعدد  ملاكنريتث ي أاي  الست قاق حيا مننطًا  اريد  

قال ، (3) هيُّفما ةقع سفم. أةاًل سدره ابحسيثا، أاي يقنما  يعًا سفمفما؛ قال   ملثادرة
؛ وجهانةيف  شرت .  حت عرن يف  حعقد حلم اطة ة ملثادرة ، (4) سن  حصثاغ  ة  ةل أصح

 (6)عند  حث ني وأصحهما ،(5)/أ[ يف  حتينثي.12٩   ع  ةلن  حاي ]أحدمها
ةتصصفا  ملاةردي  ا ق    ، ةحُيمل  إلطالق عل   ملثادرة ح لثتفا،   ال(8()7)ةخلن رزمع

ةلل ُيشرت.  كر عدد   رشاق ، (٩) إاي مل ييفن  شرُت. قطعاً ، كاا ن  عرٌل يف  ح 
 - ع رِشا  ة  رشاق -؛ ثالثة أوجه ي. ، يف  حعقد كما ُيشرت.  كر عدد  إلصاسة؟

أة مخسة ، قما سفمًا سفماً ، ةلن  حننسة من  حريمع جُير  س   حري مي  –سيفسر  حر ء 

                                                           

 يف ).( عشرة، ة مل ثي لن  حصن ف،  ا  حعدد خياحف  ملعدةد لناي ( 1)
(،  حعليل 15/171  )(،  جملمن 18/252(، هناية  ملطلش )15/2٠4  ظر    اةي  حيفثري )( 2)

 (ي 12/2٠1شرح  حنجيل )
 (، ست قيا  مد  ؤ دي 483 قل. عن.  سن  حصثاغ يف  حشامل )ا  ( 3)
   ظر   ملرجع  حساساي ( 4)
 (ي 128  ظر   حتنثية )ا  ( 5)
 ي (8/87  ظر   حتفايش ) (6)
، ةمن ه(568)سنة  تنيفلن  مند سن  مد سن  حعثال أسن  مد مظفر  حدين  خلن رزمع ( 7)

(، 7/28٩مؤحقات.   حيفايف، ة ري   خلن رزمعي   ظر  طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )
 (ي 673طثقال  حشا عي  )ا  

 مل أقف عل  من  قل عن.ي ( 8)
 (ي 15/2٠4  ظر    اةي  حيفثري )( ٩)
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ةجينز أاي يتيققا عل  أاي يرمع ، ةحنن  ح  حبسش  تقاقفما، (1)أة عشرة عشرة، مخسة

ةأما ، ة إلطالق  منل عل  رمع سف ق سف ق ، كاح   (2) آلتر/أ د ا   يع  حعدد   
  أ ي. ُيشرت. يف وأصحها،   ال ُيشرت.أحدها - (3) نقا  حريمع –سقتح  حر ء  -  حريشا

ه يف  فاطة   أ ي. ُيشرت.  كر واثلثها، ة  رشاق كامليد ا يف  ملساسقة، (4) فاطة ة ملثادرة
 ة ي. طريقة قاطعة ابشرت .  ح  مطلقاً ، ةال ُيشرت. يف  ملثادرة، حتق ل   مر
 فروٌع:
، قما ابتقاق أة  طالق  حعقد   حن رم  أ د ا أك ر من  حنينسة  ملست قة ح.األول

 يةال علي. قاي أتطه، مل ُ سش  حل ِ دة ح. قاي أصاف  يفا
؛ أة عشيية كا ، كلِ  ينمق كا   (5)عل  أاي يرميا ُسيفرة   حن عقد  عل  عدد ك ريق الثاين

كمرنق أة ريح ؛  قال أاي يعرن عارٌ ، ةال يتقريقاا كلي ينمق قال سعد  ستيفمال عدده، جاز
ةجينز أاي يشرتطا  حريمع طنل ، سعده   يرمياا عل  ما م   يف  ح   حينم أة، عاصقةق 
، ة  كل، ة حصيالة، كاحطيفارة؛  ل  ح يرةرة مست ناةةيقع أةقا،  يللمفما  حن اء س.؛  حنيفار

، ةق   أطلقا ةمل يثيِ نا ةظيق. كلي ينمق  يفاح    يف ، (6)كما يف  إلجارة،  ةق اء   اجة
ةحيا ، ةمرنق ، ةمطرق ، كريحق شديدةق ؛  أة عرةن ما عق ، ةال يرتكاا  حر مع قال سرت ضيفما

                                                           

حعرةل     (، 1٠/117، حساا  حعرف )(2/225 حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )  ظر  ( 1)
 ي (25/343)

 /ف( من  س ة ).(ي 3٠٠) هناية  حلن ة (2)
(، خمتار  حص اح 2/225(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )2/3٩6  ظر  مقاييا  حل ة )( 3)

 (ي 123)ا  
  لن  حاي أةرده عامة   ص اف، ة ق  (12/2٠2 حعليل شرح  حنجيل )قال  حر  عع يف ( 4)

 (ي 18/252هناية  ملطلش )ان نا  خلالل  ي.، ة  ظر  
 (،38(، خمتار  حص اح )ا  1/287   ح د ة، ةلع أةل  حنفاري   ظر  مقاييا  حل ة ) حثيفرة( 5)

 (ي 4/76حساا  حعرف )
ق    ستهجر رجل مريه عل  عمل. ملدة،  إ   ترا  حعامل  حعمل  جل  حطفارة، أة  حصالة، ( 6)

مليفتنسة، أة   كل، أة ق اء   اجة،  ال ينق، من   جرة شعءي   ظر  أسىن  ملطاحش  
 (ي 11/3٠2(، كقاية  حنثي. )2/436)
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قال أاي ، ر غ من ةظيقة  ح   حينم مل يرميا حيالً ةق   مرسي  حشما قثل  حق،   َرُّ سعارق 
 يةقد ييفتق  س نء  حقمر،  ي تاجنا قي ما يست يئنا س.، يشرتطاه

  قال  حقنر ين  ق    شرتطا رمع مائة ُ اطة أة مثادرة ة إلصاسة عشرةا من الثالث
 قع  ، ترةةىفي أ د ا ابإلصاسة  ملشرةطة منفا دةا  آل،  رم  كٌل منفما مخس  مائة

ما مل يستيفمال ،   الوالثاين، كما حن رميا  ملائة،     ع أحدمها؛ وجهانكن . انضاًل   هني
   ملتناضالا ال سدي أاي ي (1)ةيف  فاطة  ح اين، قال  ة  صح يف  ملثادرة   ةل،  حريمع

أاي يرميا معاً رة ية قنلق أاي  ملثادرة   ةقد تقديم، خبالل  ملتساسق ، يرميا عل   حرتتيش
 إاي ، (3)ةعل   ملالش قاي  كر  يف  حعقد من يثدأ  تُّثع  حشير.، (2) من سثا  فن  حثادر

ةاث يفا  يصح ، (4)أقن لق  أظفرلا  أاي  حعقد  اسدٌ     ي. ثالثةأشهرها؛ فطُرقمل ياكر ه 
ةقاي كاا مري ا  ، إاي كاا  حوُم ر  أ د ا  احثد ءة س.؛ ةيقنين   مر قي خُمر   حسيَثا

ةلا ا ر جعاا قي  خلالل يف أاي لا  ، (5)ةقاي أترجاه معًا ُقدِ م ابحُقرعة، قديم من شاء
، (7)   حقطع اب ةلالثايني ةاثح فا  يصح ةيُقدِ م ابحُقرعة، (6)أة كاجلعاحة،  حعقد كاإلجارة

رعة   رجي حن  دق ةق   شرطا يف  حعقد تقدن ة  دق ابحقُ ، (8)   حقطع ابح اح والثالث

                                                           

 ي (، ست قيا   سن قسر لي 21٠ ملطلش  حعايل )ا   ظر ( 1)
 ي (257ر جع )( 2)
 (ي 15/171(، ة حننةي يف  جملمن  )12/2٠2جلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 3)
(؛  ا   مر ن ختتلف ابحثد ية، ة حرماة 12/2٠3 حعليل شرح  حنجيل ) أظفره  حر  عع يف( 4)

يتنا سنا  يفا تنا سا ظالر  من جفة  ملثتدئ ابحرمع جيد  ح رن  قيا ال تلل،  ي. ةلن عل  
  ستد ء  حنشا.،  تيفنا قصاست. أقرف، ةق   كاا كاح  أتثر  حعقد إل اح.ي 

(، مقاييا 361   ستفام يتع  س.  صيش  ال سااي   ظر  معا  ح ة  حققفاء )ا   حقرعة( 5)
(،  جملمن  4/245(، ة  ظر  ملسهحة يف   م )21/538(،     حعرةل )5/72 حل ة )

 (ي 12/2٠3(،  حعليل شرح  حنجيل )15/171)
عقد، ةقا قلنا  ق . كاجلعاحة، يصح  حعقدي   ظر   حعليل شرح  إا قلنا  ق . كاإلجارة،  سد  ح( 6)

 (، ست قيا   سن  سر لي ي 144(،  ملطلش  حعايل )ا  12/2٠3 حنجيل )
 ةلن أا  حعقد  اسدي ( 7)
 ةلن أا  حعقد يصح، ةيقدم ابحقرعةي ( 8)



بق والرَّيم كتاب                             اجلواهر ابلحرية     السَّ
 

260 
 إاي أطلقن  ةمل يشرتطن   حتيقدُّم يف  حيفلِ  ) فل(، ُقدِ م يف كلِ   حرشقال

خيت، تقدمي.  (1)
، (3)رجح  إلمام  ح اين؛  ي. ةجفاا، أة يُقديم يف  حيفلِ ؟،   ةل تاصة (2)ابحرِشا/

 (6)مع سننابلةلا   خلالل ق   كاا  حري ، (5()4)ة قتصر علي.  حقاضع يف مسهحة ) إلقر  (
دة ً منفما يرمع سفام. متن حية، متعدِ   من َقديم ُقدِ م يف  حيفلِ  ؛  إاي كاا  حشير.  أاي كالي
قال  حري  عع  ةح  أاي تقنل  ق    ستدأ  ملقديم يف  حنينسة   ةي  ينث ع أاي يثدأ  ح اين ، قطعاً 

  أ ي.  ،  يف أحدمها؛ لوجهني،  ح اين  ،   يثدأ   ةل يف  ح اح ة، يف  ح ا ية سال قُرعة
 اي  ملناضلة مثنية عل  ؛   م  عل  أ ي. حن شر. أاي ييفنا  حثد ءة   د ا مل جيل

يرمع ،   أ ي. ُيست شُّ أاي ييفنا  حريمع س  مرض  متقاسل والثاين، (7) حتيساةي
اين يلتقطاا  حسِ فام   أيتياا  ح ،  ملتناضالا أة   لف من عند أ د ا قي  آلتر

؛ /ف[ ة  ص اف عل  أ ي. ق   سدأ أ د ا12٩   ،   حَشا عع ]، ةيرمياا قي   ةل
؛  إ     تفيا قي  ح رن  ح اين سدأ  ح اين من.، قما حبيف   حَشر. أة ابحُقرعة أة  تر    ملال

، كاا  ح رن ة  د ً   ةقاي ، ةق ية لا  أاي يثدأ  ح اين يف  حننسة  ح ا ية، (8)ختقيقًا ح ثنت.
ةمقت اه ، ةلن  سنٌ ،   تف ، (٩)،يةيرمي. يف   ة ،  حننسة  ح ا ية رمي. قي يصلة ينئِا 

ترجي ح.   يثدأ يف  حنينسة   ةي  ن (1٠)ةلن )أ ي.(؛ جمعء ةج.ق اثح ق يف  احة  إلطالق
                                                           

 يف ).( ةلن، ة مل ثي لن  حصن ف، ملقت    حسياقي ( 1)
 أ( من  س ة ).(ي /3٠٠1) هناية  حلن ة (2)
هناية مل أقف عل  ترجيح  إلمام نا   حنج. يف  حنفاية، ةقمنا  كر  حنجف  سدةا ترجيحي   ظر  ( 3)

، ة حنج.  ح اين  أان  عند قي  إلقر   يف كل مرة أة  قطع  حلثا،  ُناري (18/257 ملطلش )
  إلقر َ  عل   الطر د تصرحياً س.ي 

 لن مقت    حسياقي  يف ).(  ال ر غ، ة مل ثي( 4)
 (ي 11/364 قل. عن.  سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )( 5)
(، حساا  حعرف 1/185   ع  حننسة، ةلع  حتعاقش يف  عل شعءي   ظر   حص اح ) حننابل( 6)

 (ي 3/4٠7(،     حعرةل )1/618)
 مل أقف علي. يف   مي ( 7)
 (ي 2/285(،  ملفاف )7/446(،  حثياا )15/21٠(،   اةي  حيفثري )4/245    م )  ظر( 8)
 (ي 12/2٠3  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( ٩)
 يف ).( أاي ( 1٠)
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ة أتر  يف  حريمع  كر  ملاةردي صنر  (1))ة(، ةليفا ، ةيف  ح ا ية  ن مل ختر  ح.،  حُقرعة

ةيرمع كلٌّ ،  قال     ش أاي يقف أ د ا عند لدلق ة آلتر عند  آلتر، قي لد  
ةحلمثتدئ ابحريمع أاي يقف يف أيِ   ند   شاء ، منفما قي  ندل  حاي  آلتر عنده

قلي  ، (2)ةيستقري  ح  سينفما قي آتر رميفما، ةيقف ر يق. يف  آلتر، ةيرمع  آلتر
ةحن كاا  حوُم رِ  حلسيَثا من  ملتساسق  ، ا سعد  ح  أاي يد ع  آلتر عن لد .  د 

الستن ئفما يف ؛ ةمل يثا قال قنل  حثطالا ةقنل  حُقرعة، أك ر من ة  دق سقط  حقنل  ح اين
 حُقرعة  (3)ةحن أتر   ملستثقاا معًا  ملال ةأدتال  لِ اًل  قع )قدتاح. يف(ي قتر    حسيَثا

، (4)قاي قلنا  يقت ي. مل يدتل، لل يقت ع  حثد ءة؛ سناًء عل  قتر    ملال، ةجفاا
ةيرمع اث يًا عند ، ة ي  ثثي  حثد ءة ابحن  د  رم   آلتر قثل. مل حُيسش ح. ةال علي.

 ي(5) ُيعتدُّ س.، قال  ملاةردي  قال أاي ييفنا    .،   تفاء  حنينسة قحي.
 فرع:

؛ وجهان أسعد ماية ال عل  قصد قصاسة مرنيف ص ة  حعقد عل   حريمع عل  
ةال سدي من تساةي ، (7)  يصحوأصحهما، (6)ةجلم س. يف  حتينثي.،   أ ي. ال يصحأحدمها

 يةقد يرمياا سسف ق ة  دق ةقنلق ة  دق ،  حسيفم  ة حقنس  يف  حلِ   ة خلِقية
  ) حر ماة(يُشرت. يف  حعقد تعيي، (٩)/  تعي   حرُّماة(8)الشرط )اخلامس(

)ابس ق  (1٠)
                                                           

 ساقطة يف ).(ي ( 1)
 (15/21٠  ظر    اةي  حيفثري )( 2)
 ساقطة من ).(ي ( 3)
يقت ع  حثد ءةي   ظر    اةي  حيفثري ة حنج.  ح اين  يدتل  فلل؛ قا قلنا  حسثا  إلتر   ال ( 4)

(، ست قيا  14٩(،  ملطلش  حعايل )ا  2٠4 12(،  حعليل شرح  حنجيل )15/2٠٩)
  سن  سر لي ي 

 (ي 15/25٠  ظر    اةي  حيفثري )( 5)
 (ي 128  ظر   حتنثية )ا  ( 6)
 (ي 8/82(، ة حث ني يف  حتفايش )12/2٠٠ص  .  حر  عع يف  حعليل )( 7)
 .(  ح اح ، ةحعل. سثا قل  من  حناس ي يف )( 8)
 /ف( من  س ة ).(ي 3٠1) هناية  حلن ة (٩)
 يف )ة(  حر مي ي ( 1٠)
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ق   لن عقده زعيماا، (1)أة قشارةق(، معرةلق  عل  أاي خُير  كلُّ ة  دق منفما ة  د ً مري مع ي
س  ِ لس   (2)ةجتنز ) ملناضلة(ي ةكا  حن أتر   حريجل  حسيَثا الثن  مثفم ، مل جيل
ةحييفن حيفلُّ ، (3)ز س   لس ةعن  سن أ  لريرة  أ ي. ال جين ، قلي عددل  أة ك ُر،  صاعد ً 

أاي ييفنا  حليعي   (4))ةخُيتار(، ة  دق من   لس  زعيٌ  منكيٌل عن أص اس. يف  حعقد
ةقاي تقديمف  ةمل يطيعنه مل ،  إاي تقديمنه يف  حريمع ةأطاعنه جاز، ةأطنعف  (5)أ اقف 

سل ، عقد قثل تعي    لس ةال جينز أاي يُ ، ةال جينز أاي ييفنا زعي    لس  ة  د ً ، (6)جيل
،    ح اين ة  د ً ،     ةل ة  د ً ،    حليعي   آلتر يف مقاسلت. ة  د ً ، خَيتار  حليعي  ة  د ً 

أُقرِ   (8) إاي تشا ا، من يت ققا علي. (7)ة حثادئ )ابحتيعي (، ةليفا  قي أاي يستنعثا  لسيفما
ةال جينز أاي ، (٩)حئال يستنعش   ُاي ق؛ س. أةالً ةال جينز أاي خَيتار ة  ٌد  يع  ل ، سينفما

 ي(1٠)ةحإلمام  ي.   تمالٌ ، ةييفتقياا ساح  عن جتدد رض  سعدلا، حييف  ابحُقرعة يف  ح 

                                                           

 ساقطة من ).(ي ( 1)
 يف )ة(  ملساسقة، ة مل ثي لن  حصن ف،  ا  حيفالم يف  ملناضلة ال  ملساسقةي ( 2)
(، كقاية 12/2٠5جيل )(ي ة  ظر   حعليل شرح  حن 2/288 قل. عن.  حشري زي يف  ملفاف )( 3)

 (ي 11/354 حنثي. )
 يف ).( ةجينزي ( 4)
(، خمتار 4/23  من   ا قة، ةلع  ملفارة يف كل عملي   ظر   ايش  حل ة )   اق( 5)

 (ي 1٠/4٠(، حساا  حعرف )6٩ حص اح )ا  
 (ي 15/234  ظر    اةي )( 6)
 تيعي ي يف ).( يف  ح( 7)
، حساا  حعرف (3/178مقاييا  حل ة )(، 3/255  تنازعاي   ظر   ايش  حل ة )تشا ا( 8)

 (ي 2/4٩5)
ح (، خمتار  حص ا 4/23   ع   ا قي ةلن  ملالر يف شعءي   ظر   ايش  حل ة )ا ق(   ٩)

 (ي 1٠/4٠(، حساا  حعرف )6٩)ا  
(  ةقا  ستمرة  18/286حيفن  إلمام د ع لا   ال تمال،  ي  قال  يف هناية  ملطلش )( 1٠)

عل   حرضا، ةمل يُنشئن  رِضاً سعد   قصال   مر ابحقرعة،  احظالر أا  ح   حرضا مري ص يح، 
أا حُيتمل يف معاملة مثنالا   إ . يف  يف   ملعلا  ا سييفنا، ةتعليا  حرضا ابطل، ةال ميتنع

عل   خلطر، ة  ةج.  ملنُع، ة ح   ال تمال سعيد؛  إا   خلطر يف مقصند  حعقد قا   تمل، 
  ال ضرةرة يف مريهي 
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ابرزً  أترق قثل  حعقد  (1)ةأترق، ةحن عدال   لس   اعال  ا قًا ابرزً   ا قاً  

ةير  ، (2) قد قطع  اعٌة ابملنع، عل  أاي يقرعا عل  كلِ  ة  دق من   لس  سعد  حعقد
ةحيفن قمنا  كر  إلمام  حُقرعة ، ةينز   ي.، (4) يما رة ه  حر  عع، (3) إلمام أ ي. ال أبل )س.(

ةال جينز أاي يشرتطا أاي ، (7()6)ةحلر  عع  ي.  )جيش(، (5)سعد تعي    لس  ابالتتيار
 ي(8))   الا ة الا(،  الاٌ ةيقاسل. من   لف  آلتر ، يتقديم من لا    لف  الاٌ 

 وح الش رط صوٌر: 
  عتماد ً عل    حن تناضل مريثاا ال يعرل كلٌّ منفما  ال صا ث. يف  حريمعإحداها

أ د ا ال  أة (12)ةقاي جاز أاي )ييفنان(، (11))صح( (1٠)يدركا . من  احتفما ابحرةية (٩))ما(
                                                           

   حاي ال حيسن  حعمل، ة سره  قفاء  ملالش سقليل  إلصاسة يف  حرمع ةقا كاا   ترق( 1)
(، حساا 2/26(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )7/15اي   ظر   ايش  حل ة ) سن

 ي (12/2٠7(،  حعليل شرح  حنجيل 1٠/372(، رةضة  حطاحث  )1٠/75 حعرف )
(، ة حر  عع، يف  حعليل شرح  حنجيل 15/244  ظر  منف    ملاةردي يف   اةي  حيفثري ) ( 2)

 (ي 2/288(، ة حشري زي يف  ملفاف )12/2٠5)
 ساقطة من )ة(ي ( 3)
(، ة حاي ةققي علي. يف هناية  ملطلش أا  إلمام ير  12/2٠5  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 4)

 (ي 18/285 ملنعي   ظر  هناية  ملطلش )
 (ي 18/285  ظر  هناية  ملطلش )( 5)
 يف )ة( حب ي ( 6)
 ي (12/2٠6 حعليل شرح  حنجيل )أي جيش أال جينزي   ظر  ( 7)
 ساقطة من )ة(ي ( 8)
 ساقطة من ).(ي ( ٩)
(، 1/٩٠  لع  حت ثي يف   مر ة حنظر  ي. ةعدم  حعالة  ي.ي   ظر  حساا  حعرف ) حَرِةييةُ ( 1٠)

 (ي 1/54ة حص اح )
ة ةمل ياكر ما س   حقنس  حيا يف كال  حنس ت ، ة حسياق يقت ي.؛   .  كر   اح( 11)

(، أسىن 1٠/373 يفمفا، ةلن لن ماكنر يف كتش  ملالشي   ظر  رةضة  حطاحث  )
( م    فتا  ٩/4٠7(،  قة  فتا  ة ن شع  حشرة ين ة حعثادي )4/235 ملطاحش )

 (ي 5/127(  ملفمال يف شرح  حرةضة ة حر  عع )12/2٠7(،  حعليل شرح  حنجيل )6/177)
  مل ثي لن  ملناسش حلسياقي يف ).( أاي ييفنا، ة ( 12)
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ما أة ؛ ح. حُعل  عاله أة ظَقيرهةأاي ييفنا أ د ا حبي  حن  قيا  ا، حُيسن  حريمع  إاي تثيينا أهني

 قع ، أ د ا ال يقاةم  آلتر (2)ةقاي ابا )أاي(، (1)أ د ا ال حُيسناا  حريمع ابا سُطالا  حعقد
 ي(4)ة  صح  حِ ص ة،  يما ق   عاقد  ا ق أترق (3)تث ُّ سطال .  خلالل  ملتقدِ م

 ال يُشرت. تساةي عدد  حرُّماة يف   لس  -(5)ة سع.  ملصنِ ف -  قال  إلمامالثانية
 يانز أاي ييفنا أ د ا ثالثة ة ح اين أرسعة ، (6)سل يف عدد   رشاق ة إلصاابل، ة   ل ف

ةكل ، حريمع لن ثالثة؛ ةأاي ير مع رجٌل رجل  ةثالثة، /أ[ عدد   لف13٠ة  رشاق عل  ]
حث ني  يُشرت. تساةي عدد   لس  ةقال  حعر قينا ة ملاةردي ة ، ة  د منف  ة  د ً 

ةعل  لا  ُيشرت. أاي ييفنا عدد   رشاق حبي  ينقس  ص ي ًا عل  كلِ  ، (7)ة   ل ف
 لييفن ، (8)أة أرسعة/،  إاي كاا رجال كل  لفق ثالثة  لييفن حألرشاق ثُلٌ  ص يحٌ ،  لفق 

قي سياا من يقنم ابحريمع  ةكالم  إلمام يقت ع أ ي. ال حيتا  يف   لف  حقليل، نا رُسٌع ص يحٌ 
أ ي. حيتا  قحي. ق   كاا  حعدد  حلي ئد ال يتنزي  عل  ؛ ةمقت    حقق.، (٩) حلي ئد عل  عدد رؤةسف 

 ي(1٠)أرسعة أة مخسة ة آلتر، أباي كاا   لف  حقليل ثالثة؛ قدر رؤةسف 

                                                           

(،  قة  فتا  4/235(، أسىن  ملطاحش )1٠/373  ظر   ملر جع  حساسقةي رةضة  حطاحث  )( 1)
 (12/2٠7(،  حعليل شرح  حنجيل )6/177( م    فتا  )٩/4٠7ة ن شع  حشرة ين ة حعثادي )

 ساقطة من )ة(ي ( 2)
 ي ( مل ياكر لاه  ملسهحة  يما تقدم3)
(، ة حنج.  ح اين  ال يصح  حعقدي   ظر    ظر  18/285 .  إلمام يف هناية  ملطلش )ص ( 4)

(،  قة  فتا  ة ن شع  حشرة ين 4/235(، أسىن  ملطاحش )1٠/373رةضة  حطاحث  )
 (12/2٠7(،  حعليل شرح  حنجيل )6/177( م    فتا  )٩/4٠7ة حعثادي )

 يقصد س. أاب  امد  ح ل يلي ( 5)
 (ي 7/1٩٠(،  حنسيط )18/284ر  هناية  ملطلش )  ظ( 6)
 (ي 8/٩5(،  حتفايش )15/243،   اةي  حيفثري )(2/288 ملفاف )  ظر  ( 7)
 /أ( من  س ة ).(ي 3٠2) هناية  حلن ة (8)
(   لن كاا أ د   لس  ثالثة، ة  لف  ح اين أرسعة، 18/284 ي  قال يف هناية  ملطلش )( ٩)

  لف،  ال أبلي ة  رشاق مائة عل  كل 
 (، ست قيا   سن قسر لي ي 163  ظر   ملطلش  حعايل )ا  ( 1٠)
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، للمنه ح.قال أاي ي،   ق    حتلم  حس َثا أ د  حلعيم  حلم. دةا أص اس.الثالثة

، ق     ل   لف  آلتر،   ينئاق ينزي  عل  عدد رؤةسف ، (2)أي  ن  ح. ) ي.( (1))أة(
ر قصاستف ، ةيقس  س   حنياضل  عل  عدد رؤةسف  أشثففما  ؛  ي. ةجفاا، أة قدي

ةسن   ملاةردي س  ما ق   كاا أ ٌد من ، (4)ةزع   إلمام  التقاق علي.، (3)  ةل
، ةة  د من  ملن نح  يصيش يف  يع سفام.، يف  يع سفام. (5)اً( حنياضل  )خمطئ

، ةيف ترة   ح اين من  ح رم، ة يف   يفما ةجف  يف  ست قاق   ةل شيئًا من  حسيَثا
 إاي شر. ألل ، (6) ا مثنيياا عل  أاي  حقسمة عل  عدد  حرُّؤةل أة  إلصاابلةقال  

                                                           

 يف ).( ةي ( 1)
 ساقطة من )ة(ي ( 2)
ةلن أ . ينز  عل  قدر رؤةسف ، ةلن   شث. عند  حر  عع، ة قتصر علي.  سن  حصثاغي   ظر  ( 3)

حنج.  ح اين  ( ست قيا  مد  ؤ د، ة 526(،  حشامل )ا  12/2٠7 حعليل شرح  حنجيل )
 (ي 12/2٠8أ . يقس  عل  عدد  إلصاابلي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )

، ة حصن ف أهن  مل يتققن  علي.؛  إا  حر  عع قال يف  حعليل (18/287هناية  ملطلش )  ظر  ( 4)
 (  قا  ي. ةجف ي 12/2٠7شرح  حنجيل )

 يف ).( خمطئ، ة مل ثي لن  حصن ف   . ترب كااي ( 5)
(  يف   ملال ق    ست ق.   لف  حناضل، أ ي. يقس  15/246 ملاةردي يف   اةي  حيفثري ) قال( 6)

س   عيف ، ةيف قسمت. سينف  ةجفاا؛ أ د ا  ق . مقسنم سينف  ابحسنية مع تقاضلف  يف 
 إلصاسة الشرت كف  يف  حعقد  حاي أةجش تساةيف   ي.، ة حنج.  ح اين  ق . يقس  سينف  عل  

  ،  هن  ابإلصاسة قد  ست قنه  ال ييفا ئ مقل  إلصاسة ميف رلا،  عل  لا  حن قدر قصااب
أتطه ة  د من ألل   لف  حناضل يف  يع سفام.،  قع ترةج. من  الست قاق ةجفاا؛ 
أ د ا  يست ا معف ، ةقا مل يصش، ق   قيل ابحنج.   ةل ق . مقسنم سينف  ابحسنية، ال 

اين  ق . خيرج.  خلطه من  الست قاق، ةيقس  س  من عد ه، ق   عل  قدر  إلصاسة، ة حنج.  ح 
قيل ابحنج.  ح اين  ق . مقسنم سينف  عل  قدر  إلصاسة، ةيقاسل لا  أا ييفنا يف   لف 
 ملن نل من أصاف جبميع سفام.،  قع ترةج. من  حتل م  ملال ةجفاا؛ أ د ا  خير  من 

، ة حنج.  ح اين  ال خير  من  الحتل م، ةييفنا  ي.  حتل م. ق   قيل خبرة   مل طئ من  ست قاق.
 أسنة من أتطه ق   قيل سدتنل  مل طئ يف  الست قاق، ةأ .  ي. أسنة من أصافي 
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، (2)قال  إلمام  ةحيتمل أاي ال جينز، (1)صاسة  تُّثع  لف أاي تيفنا  حقسمة سينف  عل   إل

 يما ق    شرت. ألل   لف  حتيقاةل سينف  يف  حسيَثا  وجهنيةيؤيِ ده  كر   ص اف ي   تف 
 ي(3)  جينزوالثاين،   ال جينزأحدمها؛ ةقا  قت    إلطالق  ستن ءل   ي.،  مل رَ 

 فرعان:
ةخُير    لف  آلتر ، أباي ال خُير  شيئاً ؛  لس   جينز أاي ييفنا  فلِ ل أ د  األول

أباي ؛ ةأاي ييفنا مري مناضلق ، أة رجالً اثح اً يناضل، )ةأاي ييفنا مري ا  لابً اثح اً ،  حسيَثا
 لن قال أ د ، ةال خُير    لابا شيئاً ، أة ة  ٌد من  حنيال،  إلمام (4)خُير   حسيَثا(

 (6)ألل   لف ) آلتر( (5)ةقاي ) از(،  ُوليان  احسيَثا سيننا إاي ؛   لس  حن  دق منف    رم
ة  لف ،  فا  من لا    لف عل  صنرة  فلِ ل، ةحنن  عطي. دة  ،  ال سَثا علي 

، حنجند  فلِ ل،    ع أحدمها؛ وجهان قع ص ة  حعقد ،  ح اين أ رزة  حسثاقف 
 لن شر. ألل   لف حن  دق منف  ، ز إاي لا  مل يستند ابحسثا ق    ا، (7)  الوأصحهما

ة اصل. ،  اشتمل كلُّ  لفق عل   لِ لق  هةي ابجلن ز، أي ًا م ل ما شر. لؤالء
ةحن شر. كلُّ  لفق  يع سثقف  فلِ لف   فن ، ة حقطع ابجلن ز، قثثال  حنجف ؛ طريقاا

ممتنٌع عل  كلِ  ةج.ق 
 ي(8)

ما )ر مي    ر ا رجال،   حن   ر  لابا  حريمعالثاين ، (٩)(ا مريثاا زعما أهني
                                                           

 ي (12/2٠8 حعليل شرح  حنجيل )  ظر  ( 1)
 (ي 18/287  ظر  هناية  ملطلش )( 2)
 ا   سن قسر لي ي (، ست قي166(،  ملطلش  حعايل )ا  15/245  ظر    اةي  حيفثري )( 3)
 ساقطة من ).(ي ( 4)
يف كال  حنس ت    ال، ة مل ثي لن  حصن ف، ةلن  ملنجند يف سعض كتش  ملالشي ( 5)

(، ست قيا 167(،  ملطلش  حعايل )ا  18/286  ظر  هناية  ملطلش يف در ية  ملالش )
  سن قسر لي ي 

 ساقطة من )ة(ي ( 6)
 (ي 18/286ص  .  إلمام يف هناية  ملطلش )( 7)
   ظر   ملرجع  حساساي ( 8)
 ليفا  يف كال  حنس ت ، ةحعل  حصن ف ر مياا؛   . ترب )أا(  ييفنا مر نعا اب حفي ( ٩)
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أة   ر مريٌش ة  ٌد   مي. قحي. أ د ا يف ُمقاسلة ر مق يف ،    ي كلٌّ منفما ة  د ً قحي.

ةلن  حقليل  - إاي ابا أاي أ د ا أترق ، (1)ةعقد  عل   ح  صح،   لف  آلتر
 (3))ةقال(،   لس  تيارٌ  مل ي ثي حن  دق من  حليعيم  ةال -  (2) إلصاسة خلنلق أة  ياء

، يف  شرت . تد ين  ملتناضل ،  حر  عع  ةينث ع أاي جُيعل  ح  عل   خلالل  حساسا
ةقاي ابا أ ي. ال حيسن ، (5)ةجينز أاي ييفنا أ د ا قليل  إلصاسة ة آلتر ك ريلا (4)،أةال؟

يف  (7) ./ةيف سطال، (6)ةيسقط من   لف  آلتر ة  ٌد  ز ئ.،  حرمع سطل  حعقد  ي.
ةقاي ،  إاي قلنا  ال يثطل ثثي حل لس   خليار، (8) حثاقع  حطيريقاا  ملشفنر ا يف  ظائره

ةكالم  سن ، حتعاُّر قم ائ.؛ ُ س   حعقد، أجازة  ةتنازعن  يف تعي  من جيعل يف مقاسلت.
ل ة ستدرك.  إلمام ةرأ  أاي يُقصي ، (٩) حصثاغ يقت ع أ ي. يثطل يف  حاي ُجعل  ز ئ.

                                                           

(، م   1٠/373(، رةضة  حطاحث  )7/1٩1(،  حنسيط )18/287  ظر  هناية  ملطلش )( 1)
 (، ست قيا  سن قسر لي ي 175(،  ملطلش  حعايل )ا  6/177 فتا  )

 (ي 11/357(، كقاية  حنثي. )12/2٠7(،  حعليل شرح  حنجيل 1٠/372  ظر  رةضة  حطاحث  )( 2)
 ساقطة من )ة(ي ( 3)
 ي. ةجفاا؛   ةل، يشرت. تقارهبما، ة ةج.  ح اين  ال يشرت.ي   ظر   حعليل شرح  حنجيل ( 4)

 (ي 1٠/366(، رةضة  حطاحث  )12/1٩8)
 (ي 12/2٠7  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 5)
(،    14/32(، حساا  حعرف )1/٩٩   ال ا ء ة ملقاسلي   ظر  مقاييا  حل ة )ز ء(  إل6)

 (ي 37/73 حعرةل )
 /ف( من  س ة ).(ي 3٠2) هناية  حلن ة (7)
ال جينز سيع.؛ كا ر يشري قي مسهحة تقريا  حصققة؛  إ    ع يف  حثيع س  ما جينز سيع. ةما ( 8)

ة حعثد، ةعثده ةعثد مريه  قي. قنالا؛ أ د ا  تقرق  حصققة،  يثطل  حثيع  يما ال جينز، 
ةيصح  يما جينز؛   . حيا قسطاح.  يفما حثطال . يف أ د ا أبةي من تص ي .  يفما 
حص ت. يف أ د ا،  ثطل  ل أ د ا عل   آلتر ةسقيا عل   يفمفما،  صح  يما جينز 
ةسطل  يما ال جينز، ة حقنل  ح اين  أا  حصققة ال تقرق  يثطل حلعقد  يفما؛  ا  حعقد  ع 
 الاًل ة ر مًا   لش  حت رن كما حن  ع س  أتت  يف  حنيفاح أة اب  در ًا سدر  ، أة 
جلفاحة  ح من؛ ة ح  أ . ق   اب   رً  ةعثدً  أبحف، سقط ما خي،   ر من  ح من،  يصري 

 مثيعاً  ا سقع، ة ح  جمفنل يف  ال  حعقد  ثطلي   حعثد
 ( ست قيا   مد  ؤ دي 527  ظر   حشامل )ا  ( ٩)
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،  ا يف  ما  كرةه (1)ةيُقال  قاي كاا لا    ترق ةال يتميفن من أتا قنلق ة ل   َةترق 

ةيتطريق  ال تمال قي ،  قي.   تمالٌ ،  حريمع (2)ةقاي كاا يتميفين من  ح  حيفني مل )يعتد(
 ي(3)أاي م ل لا   حشي ، لل ير مع مع  حعل  حباح.؟ ة ي.   تماالا

 لن ُشر. أاي ييفنا منقف أ دل  ، اةي  ملتناضل  يف  ملنقف  تسالش رط الس ادس
ةيف   مِ   أاي ، ةحن قديم أ د ا َقَدم. عند  حريمع مل ي ري ، (4)أقرف قي  ندل سطل  حعقد

قاي مل   (6)قال    ص اف، (5)يف ما س   حرُّماة قد تتقديم  ح اين خبطنة أة تطنت  أة ثالث
ةقاي ، ةجيش رعاية  حتيسنية، حعادة سينف  سل  تتلقي مل يُعترب/ف[ تطيرد لاه  13٠]

،  إاي مل ختتلف  حعادة يف عدم  إلقد م رةعع  ح ؛  إا  عتربانه، (8) نجفاا (7))طردل(
 احن قف يف  حنسط ، ةق   ةقف  حرُّماة صقيًا ِقثاحة  ندل، (٩)ةقا  تتلقي  عترب )  ةل(

ةحن ، ةمل يشرت. أ د تقاةل  حرُّماة عل   ملنقف  ملقاسل، م تَقرٌ  حيفني.، أقرف قي  ح رن
                                                           

(، 4٩٠(،  حقامنل  فيط )ا  5/278شرعة  حقنل ةمعلقفاي   ظر  حساا  حعرف )  (  حنتر1)
 (ي 14/343    حعرةل )

 يف )ة( يتقيدي ( 2)
(، ة ال تماالا  حلا ا  كر ا  أ . جينز أا يقال  يُر َم  18/288  ظر  هناية  ملطلش )( 3)

حتصن ر  حرمع من.، ةجينز أا يقال  ال ير َم ؛  إا ققد م م ل. عل   حرمع تطر ال  ائدة ح. 
  ي.، ةقد جير علي. ضرر ً سي ناً،  ال ينث ع أا يسنغ م ل.ي ةقد َّل  ح رني 

شرح  حنجيل (،  حعليل ٩/4٠1(،  قة  فتا  يف شرح  ملنفا  )7/1٩2يط )  ظر   حنس( 4)
 (ي 12/2٠8)

 ي ( عن  حشا عع، ةمل أقف علي.15/2٠٩ قل.  ملاةردي   اةي  حيفثري )( 5)
(  جملمن  شرح 12/2٠7 حعليل شرح  حنجيل  ملعرةل ابحشرح  حيفثري .  حعلمية )  ظر  ( 6)

 (4/2٩7( حبر  ملالش حلرة ين )15/2٠٩) (   اةي  حيفثري15/172 ملفاف )
 يف )ة( ظفرل، ة مل ثي لن  حصن ف، ملناسثة  حسياقي ( 7)
 حنج.   ةل  ال يعترب حنجنف تيفا ئفما يف  حعقد  ل  جيل أا يتقدم أ د ا عل   التر ( 8)

 سشعء؛   . يصري مصيثا ستقدم. ال  اق.، ة حنج.  ح اين  يعترب  ح   يفا،  ا  حعرل يف
(،  حعليل 4/2٩7( حبر  ملالش )15/2٠٩ حعقند كإطالق   عيااي   ظر    اةي  حيفثري )

 (ي 15/172(،  جملمن  )12/2٠7شرح  حنجيل )
 يف )ة(   قل، ة ملر د اب ةل   حتسنية س   حرماة يف  ملنقفي ( ٩)
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سل لا  ، قال  إلمام ة ح ل يل  لن كاحت نا ا يف  حثد ءة؛ تنا سن  يف  ملنقف يف ةسط  حصيف

، يف أ ي. يثطل  حعقد،  يما ق   مل يتعريضا حلثادئ (2)ةمقت اه  جمعء   قن ل  ملتقدِ مةي (1)أةي
قال  حر  عع  ، (3)ة  ةل أصح، رجع قي خمر   حس َثا قا  قت ت.  حعادةأة يُ ، أة يقر  سينفما

ة ينئاق  قد خَتر  قرعة ، ةقد جير لا   ملقفنم قي أاي يُقر  حاح   ملتيناز   رة ةنا  أتر 
، ق   مل يتعريضا نما يف  حعقد،  ُيعمل  قت ا ا  يفا، ةقرعة  ملنقف حآلتر،  حثد ءة   د ا

ما ق    تتلقا يف منضع  حنقنلحيفن  حا  من ،  اخليار  نلحة  حثد ءة، ي أةرده  جلمفنر  أهني
أة ، قما  ا ً  حل رن، يست قُّفا ابحشير. أة ستقدن  حسيَثا أة ابحُقرعة يقف  ي  يشاء

 إاي مل يرن ، ة ي  ةقف خُيريي  آلتر س  أاي يقف عن ميين. ة اح. ،أة مثاشر ً ، متثايناً 
ةق   كاان يرمياا س  ي (4) ي. ةجفاا، أباي يقف منقق.   ةل  فل ح. أاي يليل. ةيقف؟قال 

  ق   عادة  قي  ح رن   ةل سدأ ،  اح اين كا ةل، مرض   إ     تفيا قي  ح رن  ح اين
 نقف من ح. ؛ ةحن كاان معًا يرمياا قي  ند  ي (5)ةةقف  ي  شاء،  ح اح  سال قُرعة

 إ   جاء قي ، أي جا ث. ة آلتر قي، ريمع يف مقاسلة  ح رن   ةل  ي  شاء حثد ءة ابح
ةكا  يقعالا يف ، ةةقف   ةي قي أيِ  جا ثي. شاء،  ندل  آلتر سدأ  آلتر ابحريمع

  ةل ةقف من ح.  حثد ءة  ي   (6) إ   رمن  قي  ح رن/؛ ةحن كا ن  ثالثة، سقية  حر ِمع
،  إ    لثن  قي  ندل  آلتر أقر  س   آلترين، (7). ةيسرت.ة آلتر ا عل  ميين، شاء

  ق   عادة  قي   ةل سدأ  ح اح   ملقرة  ، ةُقدِ م من ترجي ُقرعت. ةةقف  ي  شاء
ما  ي  تنازعا يف  ملنقف حُيمالا عل  عادة ، سال قرعة ةةقف  ي  شاء ة ي. قنٌل  قهني

 ي(8)قاي كا ي ن  عادٌة  ي.،  حرُّماة
                                                           

 (ي 7/1٩2(،  حنسيط يف  ملالش )18/27٩  ظر  هناية  ملطلش )( 1)
 ي(25٩ ار جع )( 2)
 (ي 12/2٠3أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 3)
 حنج.   ةل  ح.  ح ؛  جل  حتساةي، ة ح اين حيا ح.  ح ؛  ا   ةل ق   ز ل عن منضع. ( 4)

 (ي 15/21٠سشعء  سن صنيع.ي   ظر    اةي )
 (ي 12/2٠8  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 5)
 ).(ي /أ( من  س ة 3٠3) هناية  حلن ة (6)
 (ي 2٠٩، 2٠8/ 12  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 7)
  ملرةزيي  أ  قس اق نع( 12/2٠٩يف  حعليل شرح  حنجيل ) حر  عع  يفاه(  8)
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 ع:فر 

 إاي كاا سقدرق يسريق مل ؛ ق   رضع  ملتناضلنا سعد  حعقد ستقدُّم ة  دق عل   ملنقف
ةحن  تيققن  كلُّف  عل  تقدن  ملنقف أة أتتريه يف ، ةقاي كاا سقدرق كثريق مل جيل، ي ري 

لة   ثىن عل  أاي  ملساسقة ة ملناض،  ملساسقة أة تعي  عدد  حريمياا ابحل ِ دة أة  حنُّقصاا
 ي(1)أظفر ا   ملنع؛ ةحن أتتير ة  ٌد منف  سرضا  حثاقع  نجفاا، أة الزمتاا؟، جائل ا

 وفيه صوٌر:  (2)وهو وجود )الُشروط(  الفصل الثاين:فيما ُيستحق به الس َبق
 احيفالم  يما ُيصيش ،   أاي يشرتطا يف  حعقد  إلصاسة من مري تقييدق سصقةق األوىل
 يفة يما ُيصا، من  حسيف 

ةلن رأل  -  ال ُ سش  إلصاسة سعرض. ةال سقنق. -ةلن  حسيف - هما ما ُيصيش 
أ ي. ق   ؛ (4)ة ي. ةجٌ. مريشٌ ، ةحُيسش  حريمية علي. -(3) حسيف   حاي ينضع يف  حَنَتر
 يأصاف ابحقنق ال حُيسش علي.

ُ سش ، قصاسة  ح رن أة أُطلا ةص  ناه  إاي كا ي  حُشرة.؛ ةأما ما ُيصاف
ةلن  حلي ئد عل   حشين ِ  – ما أصاف  جلِلد ة جلريدة

ةلن  حسري أة  خليط  – ة حعرةة – (5)
ةال ، حُيسش ما أصاف  جلريدةة ي. قنٌل  أ ي. ال ، - (6) ملشدةد س.  حشين عل   جلريد

ةال ُيشرت.  حتهثري يف ، (7)ُ سش قصاسة  ملعالق  حاي تعلا س.  ح رن يف أشث.  حقنح 
                                                           

(، قال    . ق   أتتر كاا  آلترةا 12/2٠٩أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1)
ينتقع ابحتهتر، ة حنج.  ح اين  متقدم ؛ ة ا  حقنل  حشديد قد حين  قي ز دة  ملسا ة،  

 جينز؛   . يليد  ملسا ة ةي ر سنقس.ي 
 يف ).( شر.ي ( 2)
(، حساا  حعرف 3/48٠(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )4/462  ظر  مقاييا  حل ة )( 3)

 (ي 6/3٠٩)
 ي (12/21٠ حعليل شرح  حنجيل )، ة حر  عع يف (7/1٩7 حنسيط ) كره  ح ل يل يف ( 4)
(، 3/118 حيت ينصش  ح رن عليفاي   ظر  حساا  حعرف ) -مصن  حن لة -ةلع  حسعقة  (5)

 (ي 7/327(،  ح اية )18/264(، هناية  ملطلش يف در ية  ملالش )272 حقامنل  فيط )ا  
 (ي 1٠/375(، رةضة  حطاحث  )15/1٩1(،  جملمن  )8/٩1  ظر   حتفايش )( 6)
(  لن   شث.، ة كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  12/21٠حنجيل )قال  حر  عع يف  حعليل شرح  ( 7)

( أ .   ظفر ة  شفر، ة حقنل  ح اين  يعتد ح. ساح ؛  هنما من  لة  ح رن،  إا  ملعاحيا 375/1٠)
 (ي 8/٩1(،  حتفايش )15/1٩1(،  جملمن  )7/458ق   مدل  متد  ح رني   ظر   حثياا )
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، سن ٌء أثير خبساق أة مريه أة مل يؤث ِر؛ ةحُيسش ما أصاس. ة رتد  ، ة خلرق (1) ح رن ابخلدش

؛ قال  حري  عع  ةجيعء  ي. ةج.،  هصاف منضع ترقق  ي. ُ سش ةحن كاا  حشينُّ ابقياً 
ةقاي ، ةقاي شرطا قصاسة  حشينِ  مل حُيسش قصاسة  جلريدة ة حعرةة، (2)  ي. مل يصش ) ح رن(
ةحن  ، (4)مل حيسش قصاسة مري ا - (3)ةلن مي   ح رن أة يساره – شرطا قصاسة   اضرة

ة حيفالم  يما يصيش ةُيصاف ق    ، كاا  حشير. قصاسة  ندل  عُتربل قصاسة دةا مريه
ةحن   صدم  حسيف  جبد رق أة ي كاخلسا ةمريه؛   صاسةق معيينةق ؛ كاا  الست قاق معليقاً 

 -ةقيل قنالا  -ة ي. ةجفاا ، أحلمناه أاي ال يعتدُّة  هبا، شارةق ةأصاف  ح رن سقرف
/أ[ ق   كا ي  حشيارة 131حيفني.  رن  ملسهحة  يما ]، ال يُعتدي هبا؛ عند  إلمامأص فما 

أباي كا ي عل  ؛ (5)مائلة عن  ا  ة  ح رن  رد ل  حصيدمة  حسيف  قي شا  ح رن
 يةأصاف كما حن   صدم اب رن    زدحف،  شقت.  لييفن  ال صد م هبا

 – فوجهان؛ ةأصاف  ح رن -(6)أي   تقل-    زدحف، ةحن أصاف   رن 
ةص  . ،   الوالثاين، (8)  ك رين  أ ي. حُيَسش ح.  (7)عند/ أصحهما –ةقيل قنالا 

، قا  تيثعنالا مل حُيسش، ةقال  مييفن أاي خُيريجا عل  أاي عادة  حرُّماة لل تُوتيثع؟،  إلمام
ةقاي مل تيفن أعا ي ، ل  قاي كا ي   رن أعا ي مل حُيسشةقي، (٩)ةقا مل  تيثعفا  ال

                                                           

(،     حعرةل 6/2٩2، حساا  حعرف )(7/37 ايش  حل ة )   خلدش   مللق، ة حنقشي   ظر( 1)
 (ي 17/427)

، ةمل ياكر  حنج.، ةحعل. يقصد  حنج. (12/21٠ حعليل شرح  حنجيل )ساقطة من )ة(ي   ظر  ( 2)
  ملقاسل؛ ةلن أ . ال حيسشي 

 ي (1٠/375رةضة  حطاحث  )، (12/21٠ حعليل شرح  حنجيل )، (2/28٩ ملفاف )  ظر  ( 3)
 (ي 12/21٠  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 4)
 (ي 18/262  ظر  هناية  ملطلش )( 5)
(، حساا  حعرف 2/3٠٩(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )3/21  ظر  مقاييا  حل ة )( 6)

 (ي 138/٩)
 /ف( من  س ة ).(ي 3٠3) هناية  حلن ة (7)
 (ي 11/36٩(، كقاية  حنثي. )1٠/376، رةضة  حطاحث  )(12/211 حعليل شرح  حنجيل )  ظر  ( 8)
 (ي 18/262  ظر  هناية  ملطلش )( ٩)
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؛ ةال جينز أاي يتناضال عل   زدال .، (2)حُيسش  ح  قطعاً  (1)ةيف رمع  جلمار، ُ سش

ةحن  زدحف ةمل ُيِصش  ح رن ، (3) ي. ةجفاا،  إاي قلنا  ال حُيسش ح.  فل حُيسش علي.؟
 ي(4)ُ سش علي. يف أظفر  حنجف 

لل ]ةحن أصاف ،   يف  نن ء    حنطي انزاًل  هتطه ُ سش علي.ةحن  رتقع  حسيف
،  صنح. سرمي.؛   حيتسش س. من قصاست.أحدمها؛ وجهان ي. ، حيتسش س. من  إلصاسة؟

،  ل قل.،  هما سقنط.،  ا أتثري  حرمع يف قيقا   حسف ؛   ال حيتسش س. من  إلصاسةالثاينو 
قال ، (6) ي. ةجفاا، فل حُيسش علي. من تطئ.؟ ، (5) عل  لا [،  صار مصيثا س ري  عل.

ُ سش ،  إاي  لل  اتر ً حبدِ ه ال يقطع مسا ة،  ملاةردي  ة حصي يح عندي أ ي. يُنظر يف  لةح.
 ي(7)ُ سش صائثاً ، ةقاي  لل يف سقية  دِ ه جار ً يف قطع مسا ة، علي. تاطئاً 

ةقاي ، ُ سش (8) إاي  صل  ي.  يع )ترم(؛ ةحن ترق  حسيف  طرل  ح رن

                                                           

  لع   ص  م ل   ص   حيت يرم  هبا  جلمر ل أ م مىني   ظر   حنفاية يف مريش  جلمار( 1)
 (ي 1٠/458(،     حعرةل )1/2٩2  دي  ة  ثر )

(  ةخياحف رمع  جلمار؛  إ . حيتسش  مللدحف قنال 5٠3 حشامل )ا   قال  سن  حصثاغ يف( 2)
 ة  د ؛  ا  ح رن  صنل   ار يف  ملرم  سقعل.، ةلفنا سياا   اقي 

  اةي  حنج.   ةل  حيسش علي.؛   . من سنء  حرمع، ة حنج.  ح اين  ال حيسش علي.ي   ظر  ( 3)
 ي (15/221 حيفثري )

(، ة كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  12/211ليل شرح  حنجيل )أظفره  حر  عع يف  حع( 4)
ي  ا   ا ق ال يلدحف سفم.؛   . قمنا  زدحف سسنء رمي.( أ .   صح، قاحن   376/1٠)
 إ   أتطه مل ،  ا   رن تشنش  حسف  ةتليل. عن سنت.؛  ح اين  ال حيسش علي. حنج. ة 

 ييفن من سنء رمي.ي 
ةلن اثسي يف كتش ، يف كال  حنس ت ، ةسدة . ال يستقي   حيفالم سقط  ملعيفن ت ما س  ( 5)

  حنجيل شرح  حعليل، (7/1٩6،  حنسيط ) (15/213  اةي  حيفثري )ي   ظر  أئمة  ملالش
 ي (11/371قاية  حنثي. )، ك(12/221)

 حنج.   ةل  حيتسش س. من تطئ.   . ق   مل ييفن مصيثا كاا خمطئا، ة حنج.  ح اين  ال ( 6)
حيتسش س. من  خلطه؛   . ما أتطه، ةأسنأ أ ن ح. قا مل ييفن مصيثا أا ال ييفنا خمطئاي 

   ظر   ملر جع  حساسقةي 
 (ي 15/213  ظر    اةي  حيفثري )( 7)
 يف ).( علمي ( 8)
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  قع   تساس. ح. تالٌل يلتقي عل   حقنح   يما ق    ستقثل  ملصلِ ع،  صل من. سع .

 (2)ة  ةي لنا عند  سن  حقطاا، (1)حيفن   صح َ ي  ملنع،  حيفعثة سثعض سد .
 ي(4)ةقطع س. سع ف ، (3)ةقحي. مال  إلمام، ة ح ل يل

،   حن شر.  خلسا ةأصاف  حسيف   ح رن ةثقث. ةثثي  ي.  فن تساٌ (5)ةالثاني
ةقاي ثقث. ةمل ي ثي  فل ، ةقاي تدش. ةمل ي قث.  ليا خباساق ، ةال ي رُّ سقنط. سعد  ح 

  -ة حرة ين   عند  سن  حصثاغ -أظفر ا  –ةقيل  ةجفاا  – ي. قنالا ، لن تاسٌا؟
ك صاة أة ؛  ي  ثثي  ي. حيفني. رجع حعارنق حقي.ةجير ا  يما حن ترق  ح رن حب، (6)ال
ةقاي قلنا  ، (8)ةجلم س.  ملاةردي ة حث ني، (7)حيفن   ظفر لنا  أ ي. حُيسش تاسقاً ،  ن ة

                                                           

لاه  ملسهحة تتعلا ابستقثال  حيفعثة يف  حصالة؛  من كاا  يفة يف  ملساد   ر م، ةمتيفن من ( 1)
ثة،  ياش علي. معاينتفا، ة ستقثانا  ستقثاال  سنسا مقطنعا س. جبميع سد .، ةحن معاينة  حيفع

 ستقثلفا سثعض سد .؛ كما حن ةقف عل   رل ركن من أركاا  حثيي، ةكاا حيا ي سثعض سد . 
 حركن، ةسع . تار  عن مسامتة  حيفعثة،  قع ص ة  حصالة ةجفاا؛ أ د ا  أ . ال تصح 

ستقثالً؛ سل يقال   ستقثل سعض  حيفعثة، ة  مر ابالستقثال م اٌل قي  حصالة،  إ . ال يسم  م
 يع سدا  ملصلع، ةص ح لا   حنج.   إلمام، ة حر  عع، ة حث ني، ة ح اين  جيلئ. ةتصح  صالت.؛ 

(،  حعليل شرح 2/87  . تنج. قي  حيفعثة سنج.، ة صل أصل  الستقثالي   ظر  هناية  ملطلش )
  (ي3/26(، كقاية  حنثي. )2/64تفايش )(،  ح1/444 حنجيل )

، من ه(35٩) أ د سن أ د سن  مد سن أ د أسن   س   ملعرةل ابسن  حقطاا، تنيف سنة( 2)
(،  حن يف 12/228(، سري أعالم  حنثالء )1/7٠مصنقات.   حقرة ي   ظر  ة يال   عياا )

 (ي 11/368(، كقاية  حنثي. )12/212(ي ة  ظر  قنح. يف  حعليل شرح  حنجيل )7/21٠ابحن يال )
 (18/263هناية  ملطلش ) حثالدي، (، ست قيا  أ د 333  ظر   حثسيط )ا  /( 3)
 (ي 2/87منف   حصيديني   ظر  هناية  ملطلش )( 4)
 أي   حصنرة  ح ا يةي ( 5)
(، ة حنج.  ح اين  لن تسا؛   . ثقش، 3/3٠4(، حبر  ملالش )5٠٠  ظر   حشامل )ا  ( 6)

د ما يصلح ح ثنل  حسف   ي.، ة حسقن. حيتمل أا ييفنا حسعة  ح قش، أة ح قل  حسف  ةةج
 (ي 12/211أة مري اي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )

 (ي 12/211أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 7)
 (ي 8/٩3(،  حتفايش )15/218  ظر    اةي  حيفثري )( 8)
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، ةحن أصاف  حسيف  طرل  ح رن   رق. ةثثي  ي.، مل حُيسش علي. أي اً ، ال حُيسش ح.

، (1) ملتقد م يف  حصنرة   ةي قال  إلمام ة ح ل يل   ي.  خلالل،  فل حُيسش تاسقاً؟
 - وأظهرمها، (3)  ال-عند  ملاةردي  - أصحهما؛ (2)منصنصاا قوالنةقال مريه   ي. 

ا ق   كاا سعض ي (4)   ع -عند  حشي  أ   امد ة إلمام  ةيف  لفا طرق    ةل  أهني
  لا  قال ةعل، (5)أما ق   كاا  يع. يف  ح رن  فن تاسٌا قطعاً ، جرم  حنيصل تارجاً 

ة حسري  (6) حطقية ةتن سع،  ملاةردي  ال ُيشرت. يف  خلرم أاي حييط ابحنيصل يف تن سع  ندل
 .يُد ر يف تاسق.  حشين اب ااز (7) ملقل ة حطقية من تنا

 إاي كاا سعض ، أاي  ليفا ما ق   ثقش طقية أة جلدة  يط ابحنيصلوالثاين: 
 ي(8)ال تاللق  حنيصل تارجاً مل ييفن تاسقاً س

،   أ ي. ق   ابا من  حطيرل قطعة حن مل يثنفا حيفاا  ح رن  يطًا ابحنيصلوالثالث
 ية حقنالا  يما ق   أترم  حطيرَل ال عل  لا   حنج.،  فن تاسا قطعاً 

ا  يما ق   أترم شيئًا من  حنسط ةثثي ميفا .(٩)/والر ابع  هما ق   أترم ،   أهني
                                                           

 ةل  حيسش تاسقا، ة حقنل  ح اين  ال حيسش تاسقاي  تتلقن   ي. عل  قنح ؛  حقنل  ( 1)
 (ي 657(  خلالصة )ا  18/263  ظر  هناية  ملطلش )

 (ي 8/3٩6  ظر  خمتصر  مللين )( 2)
(، ةعلل  ملنع أبمرين؛ أ د ا  أا  تتصاا لا  ابس   خلرم أز ل 15/21٩  ظر    اةي )( 3)

 التتالل يف   مساء ي ري    يفام، عن.  يف   خلسا؛  ا  خلسا ما أ ا. ابمل سنق، ة 
 ة ح اين  أ . قد صار سعض  حسف  ة قعا يف  ندل ةسع . تارجا من.ي 

 (ي 18/263(، هناية  ملطلش )12/212  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 4)
(، ةيف رةضة  حطاحث  12/212ةلاه  حطريقة لع   ةي عند  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 5)

 لع   صحي ( 376/1٠)
(،  حنفاية 3/414(، مقاييا  حل ة )14/24  ةرقة شارة  ملقل،   ظر   ايش  حل ة ) حطقية (6)

 (ي 3/13٠يف مريش   دي  ة  ثر )
(،    11/628  ظر  حساا  حعرف ) ،  ن  من  حشار، تشث.  حن لة، يسم   حدةمةي ملقل( 7)

 (ي ٩/151(،  ايش  حل ة )13/447 حعرةل )
 (ي 1٠/376(، رةضة  حطاحث  )12/212  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 8)
 /أ( من  س ة ).(ي 3٠4) هناية  حلن ة (٩)
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ةعن  حققيال  أ ي. حن كاا س   حنيصل ةس  ، (1)ةلن أسعدلا، قطعاً   حطيرل مل ييفن تاسقاً 
، (3)تشقيا ة نرم حيثنسةق كا ي يف  حشين ةمريلا  فن تاسا (2) حطيرل شعٌء )حيفني.(

قال  إلمام  ةحن كاا  حشر. ، (4) قع  سثاهنا علي. ةجفاا، ة ي  قلنا  ال حُيسش ح.
ةقال شي ع  لا  أةي أبال ،  ا مر كما تقديم،  خلرق  نقعي  إلصاسة سثعض  حنصل

ةحن ةقع  حسيف  يف ثُقثة قدمية يف  ح رن ، (5)حُيسش مما ق   كاا  حشير. مطلا  إلصاسة
 اي  حسيف  يف قنت. خيرق حن أصاف منضعاً ؛ (6)ةثثي  يفا ُ سش يف أصح  حنجف 

ةينض . ، مل يعرل قنة  حسيف  قال  حر  عع  ةمقت اه أاي ال جيعل تاسقًا ق  ، ص ي اً 
كاا ؛  أاي  حشا عع  ،ي عل  أ  . حن أصاف منضع ترقق يف  ح رن ةثثي يف  ندل

 أباي كاا من؛ من. يلقر د ما ق   كاا  ندل يف قنة  ح رن أة   قاحن   أ، (7)تاسقاً 
ي (8). ةال علي.مل حُيسش ح،  إاي كاا طينًا رطثًا أة تر ابً ،  خلشش ة  ُجرِ  ة حطِ    حياسا

ةحن ترق ، (٩)ةقاي كاا  ندل يف قنة ) ح رن(، أ ي. ال حُيسش تاسقاً ؛ ة ي. ةج.
، /ف[  حشا عع  حيفن عندي تاسقاً 131 حسيف   ح رن ةمل ي ثي  ي. حيفني مرِق قال ]

أظفر ا  أ ي. ؛  ي. قنالا أحدمها:  طريقانة ي. ، (1٠)ةمن  حرُّماة من مل حيسث. تاسقاً 
 ي   حقطع س.والثاين، (11)تاساٌ 

                                                           

 (ي 1٠/376(، رةضة  حطاحث  )12/212  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 ساقطة من )ة(ي ( 2)
(، كقاية  حنثي. 1٠/376(، رةضة  حطاحث  )12/212 حعليل شرح  حنجيل ) (   ظر قنح. يف3)

 (ي 11/368)
 ي (15/22٠  اةي  حيفثري ) حنج.   ةل  أ . حيسش علي.، ة حنج.  ح اين  ال حيسش علي.ي   ظر  ( 4)
 (ي 18/263  ظر  هناية  ملطلش )( 5)
، ة حنج.  ح اين  أ . ال حيسش (12/213 حعلمية ) حعليل شرح  حنجيل ص  .  حر  عع يف ( 6)

 تاسقا؛  ا  حنصل صادل  ح قش، ةمل خيرق شيئا ة ملشرة.  خلرقي 
 ي (4/246(   ظر    م )7)
 (ي 12/213  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 8)
 (ي 15/21٩يف ).(  حتعرني ة  ظر   حنج. يف   اةي )( ٩)
 (ي 4/246  ظر    م )( 1٠)
 (ي 12/213 حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل   ) أظفره( 11)
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 فرع:

ةقلنا اب صح  -، حن  تتلقا  قال  حري مع  تسا سفمع حيفني مل ي ثي ح رن حقي.
 احقنل قنل ، ةأ يفر  آلتر ةكاا  ي. ترةق ةمل يعرل منضع  إلصاسة -(1)ق ي.  حُيسش ح.

تِ ش   قاي  وُ ، ةأ يفر  آلتر، ةكا  حن ع ي  حري مع ترقًا ةقال   صل سسفمع، (2) آلتر
 إ   ، ةقاي ةجدل ُ لِ ف، (4)ةال ما يف معناه مل حُيليف (3) ح رن ةمل ينجد  ي.  صاة

ةقاي عل  منضع ، (5)ةكا  ال حُيسش علي. يف أظفر  حنجف ، مل حُيسش ح.، َ َلف
، (6)ُصدِ ق س ري مي ق ، أة كاا ةمل يؤث ِر  حسيف   ي. خبدش أة ترق،  إلصاسة ةمل ييفن ما عٌ 

، ةال  اجة قي مي ق ، ُ سش تاسقاً ، ةقاي قلنا   خلرق سال ثثنل تساٌ ، لي.ةحُيسش ع
 ي(7)ةال حُيسش علي. أي اً عل    ظفر، ةقال مل يعتدي س.

 قال  حري مع  ، ةحن ترق  حسيف  ةثثي يف  ندل ةعل   حنيصل قطعة من  ح رن 
ُصدِ ق ،  علقي ابحسيف  ةقال  آلتر  كا ي ُمثا ةً ، لاه  حقطعة أابهنا سفمع ة لش هبا

قال  حشي  أسن  امد  لا  ق   مل َّعل  ح ثنل يف  ندل كاح ثنل ، (8) ، علي.،  ح اين
 ي(٩) إاي جعلناه  ال معىن نا   التتالل، يف  ح رن

                                                           

   حصق ة  حساسقةير جع ( 1)
 (،1٠/377(، رةضة  حطاحث  )15/1٩٩(،  جملمن  )2/2٩1(،  ملفاف )4/246  ظر    م )( 2)

 (ي 12/213 حعليل شرح  حنجيل )
 (ي 2/1٠7(، معا  منت  حل ة )1/18٠  ظر   ملعا   حنسيط )   حن  دة من ص ار   اارةي   صاة( 3)
(، حساا 5/43  من  لف حيلف  لقا، ةلن  حقس  ة حيم ي   ظر   ايش  حل ة )حيلف( 4)

 (ي 185(، معا  ح ة  حققفاء )ا  53 ٩ حعرف )
ق   مل حيسش (، ة حنج.  ح اين  حيسش علي. 12/213أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 5)

 (ي 15/2٠٠  ظر   جملمن  )حنقنل  حر مع س  صن ف ةتطهي .؛ ح
  لع  قيا   مر أة تنكيد   مر ساكر  س  من أمساء هللا تعاي أة صقة من صقات.ي  حيم ( 6)

 (ي 6/18٠، م    فتا  )(11/3حث  )رةضة  حطا(، 8/٩7  ظر   حتفايش )
 ي (12/213 حعليل شرح  حنجيل )أظفره  حر  عع يف ( 7)
 ي (4/246  م )  ظر  ( 8)
 (ي 12/214 قل. عن.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( ٩)
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من  كما حن شرطا  ملال ملن سثا قي قصاسة عشرة؛    ق   تناضال مثادرةً (1)الثالثة
كما حن رم  كٌل منفما ،  ا قثل قكمال عدد   رشاق سثا أ د ا قحيف، مائة رشاق 
؛ أة مل يصش يف شعء،  هصاف أ د ا يف عشرة منفا ة آلتر  يما دةهنا (2)مخس /

ةكا  ، (3)أظفر ا  ال؛  ي. ةجفاا، ةلل يللم. قمتام  حريمع؟،  ا ةل انضٌل يست اُّ  ملال
أ د ا عشرة  هصاف   رم ، حن شرطا  ملال ملن سثا قي قصاسة مخسة من عشرين

ةحن ُشر. ح. تار  عل  قصاست.  حيت هبا يست اُّ ، ة آلتر عشرة  هصاف ثالثة، مخسة
ةتريجن  عليفا ما حن تناضل رجالا ة ملشرة. ، (4) ، علي.، شيئًا آتر  ست قي. أي اً 

كما ،  ةحن تناضل  اطيةي (5)عشر قرعال  ناضل عليفما رجل اثح  قي مري ضثط جاز
،  رم  كلُّ ة  د مخس ، ح. قصاسة عشرة من مائة (6)ا  ملال ملن )تلصي(حن شرط

 أم،  فل يست اُّ   ةل  ملال، مخسة عشرة ة آلتر يف مخسة (7) هصاف أ د ا )يف(
لل  (٩)ةعل    ةل، (8)أص فما   ح اين؛  ي. ةجفاا، يقف  ست قاق. عل  قمتام  ملائة؟
                                                           

 ( أي   حصنرة  ح اح ةي 1)
 /ف( من  س ة ).(ي 3٠4) هناية  حلن ة (2)
(، ة سث. قي  جلمفنر، قاحن     . مت  حعمل 12/214شرح  حنجيل )أظفره  حر  عع يف  حعليل ( 3)

 حاي يتعلا س.  الست قاق،  ال معىن الحتل م عمل سعد  ح ، ة ح اين  يللم، حينتقع صا ث. 
  شالدة رمي.، ةيتعل  من.ي 

جائل ةحيا لا  من ةج.  فن ينار، قا أصثي هبا   حسف   ل  د   حرجل حلرجلكها يقنل ( 4)
 (ي 12/217(،  حعليل شرح  حنجيل )4/251  ظر    م ) ال حن 

 (ي 1٠/381(، رةضة  حطاحث  )12/217  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 5)
 صليي ( يف )ة(  6)
 يف ).(ي ( سقط 7)
 حعليل شرح  حنجيل ةلن أ . يتنقف  ست قاق. عل  قمتام  ملائة، ةص  .  حر  عع يف ( 8)

ن. خبلنا عشرة من مائة، ةقد يصيش  آلتر  يما سقع  ا  الست قاق من؛ (12/215)
سقدر ما مينع تلنا  حعشرة من  ملائة حألةل، خبالل  ملثادرة؛  إا  إلصاسة من سعد ال تر ع 

 ي  ستد ر   ةل قي  ح   حعدد
هنما  ستن  يف   رشاق ة خللنا يف  فاطة؛ ك صنل ةلن أ . يست ا  ملال، ةعللن  أب( ٩)

 شرةطة يف  ملثادرة، ةكما ي ثي  الست قاق لناا قثل متام  حعمل، ي ثي لالناي  إلصاابل  مل
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، ةجير ا يف كلِ  صنرة، (1).  حنجفاا  حلا ا يف  ملثادرة ي، حآلتر أاي ييفليف  متام  ملائة؟

كما ق   كاا  ملشرة. تلنا مخسة من ؛  يرجن  ح اين أاي يساةي   ةل أة يق ل.
ةحن  ي ة آلتر يف ثالثة، ةأصاف أ د ا يف عشرة، عشرين  رم  كلٌّ منفما مخسة عشرة

ةقا ، ن  مساة ة   ةل اح اين ال يرج، كاا  ح اين مل يصش شيئًا يف  خلمسة عشرة
مل يللم قمتام ،  ستيفمال  حعشرين ةأتطه   ةل يف  يع  حثاقع ةأصاف  ح اين يف  يع.

ةحن تل، ، (2)ةقال  حر  عع  ةجيعء  خلالل  ملاكنر يف  ملثادرة ال  احة،   رشاق
مل ةرم   آلتر تسعة ةأرسع  ة ،   د ا يف  مل ال  ملتقد م يف  فاطة عشرة من مخس 

 لعلي. ، ةحل اين أاي يرمع سفمًا آتر قطعاً ، مل َيست ا   ةل شيئاً ، يصش يف شعء منفا
ةكاح  يف  ملثادرة حن رمع أ د ا يف  مل ال ، يصيش  ي. حيثطل تلنا عشرة   ةل

مل ،  ملتقدِ م مخس   هصاف يف عشرة ةرمع  آلتر تسعة ةأرسع   هصاف يف  حتسعة
ةقاي أتطه ،  إاي أصاف  قد تساة ، ع  ح اين سفمًا آترةيرم، يست ا   ةل شيئاً 

ة ح اين من تسعة ةأرسع  يف ، ةحن أصاف   ةل من مخس  يف عشرة،  ست اي   ةل
ةساح  يظفر أاي  الست قاق ال حيصل  ارد  ملثادرة قي  إلصاسة ،  ا ةل انضلٌ ، مثا ية

أة  ست اح.  ملساة ة يف ، ميالةال سد من تساةي. تساةيفما يف عدد  حري ،  ملشرتطة
 ي(3)ةقاي تساة  يف عدد   رشاق،  إلصاسة

رة   مللين  ،  إاي كاا صن س   يفا أك ر  ل  كا ،   حن قال حر مق   رم عشرةالر ابعة
، (7)ةرةةه عن  ص. يف   ُم، (6)ةقال  جلمفنر  جينز، (5)ةأتا س.  اعة، (4)أ ي. ال جينز

                                                           

 (ي 12/214حنج.  ح اين  ال يللم  إلمتامي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )  حنج.   ةل  يللم قمتام  ملائة، ة ( 1)
 (، 12/214  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)
   ظر   ملرجع  حساساي ( 3)
 (ي 8/3٩6 مللين )   ظر  خمتصر( 4)
 (ي 382منف   فاملع يف  حلثاف )ا  ( 5)
(،  جملمن  7/438(،  حثياا )2/282(،  ملفاف )15/22٩  ظر    اةي  حيفثري )( 6)

 (ي 11/353(، كقاية  حنثي. )12/216(،  حعليل شرح  حنجيل )15/15٩)
 (ي 4/251  ظر    م )( 7)



بق والرَّيم كتاب                             اجلواهر ابلحرية     السَّ
 

279 
 عل  لا  قاي أصاف ، (2)ةقاحن   لاه َجعاحة   ة ال مناضلة، (1)مللينما  قل.   ةأتةيحن 

ةلل ، سن ٌء كا ي متن حية أة متقر ِقة، /أ[132 ست اي  جلُعل ]،  هك ر (3)يف )ستة(
ةحن قال حر مي    رميا ي (5) ي.  حنجفاا  ملتقدِ ماا،  حعشرة؟ (4)حلشيار. أاي ييفلِ ق. قمتام/

، يرمع عشرةأا ةكا  حن قال أ د ا حآلتر  ، جاز؛  ل. كا   من أصاف منيفما، عشرة
ةحن قال  قاي أصثُي ، ةقاي أصثُي أان  ال شعء علي ،  إاي أصثَت. يف مخست   ل  كا 

ةقاي ، ةحن قال   رم سفمًا  إاي أصثي  ل  كا ، قال   لِ لق ، مل جيل،  لع علي  كا 
 ي(6)مل جيل؛ أتطهل  علي  كا 

 إاي قديرة   دي ،  حرُّماة   تساف  حسيف   حقريش من  ح رن   ق   شر.اخلامسة
، كاحدي ئرة؛  ةصار   د  كاح رن ة حريمع يف ةسط.،  حقرف سار  ق أة أقل أة أك ر جاز

ما مري م ثنط ؛ ة ي.  ظر، (8)ة حقرت (7)ةم ل.  إلمام ابحشِ رب حيفني حيمل عل  ،  إهني
    ملعاملة أاي ُيسِقط قرف أ د  ملتناضل  ما لن قال  حشيي  أسن  مد  ةمقت،  حنسط

ةقال  إلمام  ، (٩)ةقاي كاا  حثعيد يف  د  حقرف  ملشرة.، أسعد من. من سفام صا ث.
كما حن ،  جعيل  حشين ةما قرف من. يف معىن  ندل  حن سع أاي ال يسقط   قرف   سعد

                                                           

ل   رم عشرة أرشاق،  إا كاا صن س  أك ر  ل   (  قا قا8/3٩6ةلن قنح. يف  مل تصر )( 1)
 كا ، مل جيل أا يناضل  قس.ي 

 (،15/15٩(،  جملمن  )7/438(،  حثياا )2/282(،  ملفاف )15/22٩  ظر    اةي  حيفثري ) (2)
 (ي 11/353(، كقاية  حنثي. )12/216 حعليل شرح  حنجيل )

 من  صف عشرةي يف )ة( سثع، ة مل ثي لن  حصن ف؛  ا  حستة أك ر ( 3)
 /أ( من  س ة ).(ي 3٠5) هناية  حلن ة (4)
 (ي 277 ر جع )ا( 5)
(، أسىن  ملطاحش 1٠/38٠، رةضة  حطاحث  )(15/15٩ جملمن  )، (7/452 حثياا )  ظر  ( 6)

 (ي 12/216(،  حعليل شرح  حنجيل )4/237)
(،  ملصثاح 4/3٩1ةأعل   خلنصر   ظر    ظر  حساا  حعرف )   ما س  أعل   إلهبامة حشرب( 7)

 (ي 1/3٠2 ملنري )
(، ة حِقرت  ما س  طرل  إلهبام ةطرل  حسثاسة ق    ت تفماي 18/264  ظر  هناية  ملطلش )( 8)

 ي (233خمتار  حص اح )ا  (، 4/47٠  ظر  مقاييا  حل ة )
 (ي 18/265 قل. عن.  إلمام يف هناية  ملطلش )( ٩)
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 نجش أاي ال يُعدل عن. قال  ،ة حشير.  حقر ، ة آلتر طر .، أصاف ق د  ا ةسط  ندل
تر   خلالل يف ،  إاي جرل عاد   ساح  ةمل يشرتطنه، سشر. قتر    حقريش  حثعيد

، ال حباحة  ملرةر، قال  ة العتثار سنضع ثثنل  حسيف  ة ستقر ره، (1) تثا   حعادة أة  حقيال
ار  احة قال ق   شر.  عتث،  ىت حن قرف مرةره من  ح رن ةةقع سعيدً  من. مل حيسش

ةكا  ما  نق. يف ، ة حقرف  ملعترب قصاست. ما كاا أسقل  ح رن أة عل  جا ش، (2) ملرةر
ةقاي ، ة ا كاحقنح   يما ق   شرطا  خلسا  مرِق  حسيف  لل حُيسش ح.؟، (3)أصح  حقنح 

 خلالل يف ةمل خير ِجنه عل  ،  إاي كاا حلرُّماة عادة مطيردة ُ ِ ل علي.؛ مل يثيِ نن   دي  حقرف
ةقاي مل ي ةيف مقد ر  ملسا ة س   ملنقف ة ح رن، (4) ت ِثا   حعادة يف قسقا.   قرف   سعد

ةينليل عل  ،   يصحوالثاين، (5)  أاي  حعقد يقسدأصحها؛ فأوجهتيفن عادة مطيردة 
ةعل   ح اين  قاي كاا ، سف  (6)ةحُيمل عل  )قدر(،   يصحوالثالث،   تساف   قرف

كما ق   قاحن   يرمع ،  ةحن صري ن   سقا.   قرف ة ملصيش  حقريش  (7) اسف  أ د
صحي ،  من   ل ح. مخسة  فن انضلٌ ، عشرين رشقًا عل  أاي يسقط   قرف   سعد

ة ينئاق قاي تساةل  حسيفام يف ، ةلن ضرف من  فاطة، ة تُّثع  حشير.، (8)عل   ملالش
ةكا  حن تساة  سفماا نما يف  حقرف ةكا ي ، نل حُقريف ة حُثعد  ال انضل ةال من 

                                                           

 (ي 18/265  ظر  هناية  ملطلش يف در ية  ملالش )( 1)
 صل تيفر ر يف  س ة )ة( ةلن  ة حقرف  ملعترب قصاست. ما كاا أسقل  ح رن ةةقع سعيد  من. ( 2)

 مل حيسش قال ق   شر.  عتثار  احة  ملرةري 
نق ة حسف  (، ة حقنل  ح اين  أ . ال حيسش،  إ . يشري قي  حلل8/266  ظر  هناية  ملطلش )( 3)

  حل لا ال يعتد س.ي 
 ا حقظف  مصرح ابحقرف ةال ضثط ح. يف ةضع  حل ة،  ل  ييفن يف تنليل. عل   حعادة معارضة ( 4)

(، 18/266حلقيال، ة خلالل قمنا يؤثر عند معارضة  حعادة  حقيالي   ظر  هناية  ملطلش )
 (، ست قيا   سن قسر لي ي 216 ملطلش  حعايل )ا  

 (،12/217(، ةتثع.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )18/265مام يف هناية  ملطلش )ص  .  إل( 5)
 (ي 1٠/381ة كر  حننةي ص ت. يف رةضة  حطاحث  )

 يف ).( قيدي ( 6)
 يف كال  حنس ت ي  سيان( 7)
 (  لن  ملالشي 12/218 حعليل شرح  حنجيل ) قال  حر  عع يف( 8)
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ي ةيتساة ا،  إاي  حقريش من سفام كل ق منفما ُيسِقط سُعد  آلتر؛ سائر سفامفما أسعد

ةتساةل  ح الثة يف  حُقريف ةتساة  ابقع  (1)ةحن رم  أ د ا سفم  ة آلتر سفماً/
ةجيعل  حسيف   حل ئد ،  فل ييفنا صا ش  حسيفم  انضاًل حآلتر،  حسِ فام يف  حثعد

 ي(2) ي. ةجفاا،  نلحة ز دة  حُقريف؟
، ةحن كاا س  سف  أ د ا ةس   ح رن دةا  ح  ) حقرف سقط   ةل ابح اين 

ةحن ةقع سف  ،  نقع سفم. حقرف أسقط ما رماه  ح اين (3) لن رم    ةل سعد  ح (
عد من  ح   حسيف    عاد أ د ا قريثًا من  ح رن ةرم   آلتر مخسة أسف ق  نقعي أس

ةسقطي ، سقط لا   حسيف  ابخلمسة،   ةل  رم  سفمًا  نقع أسعد من  خلمسة
ةحن رم  أ د ا مخسة  نقعي قريثة من  ح رن ةسع فا أقرف من ،  خلمسة اب ةل

سقطي مخسة  ح اين خبمسة ، ةرم   ح اين مخسة  نقعي أسعد من مخسة   ةل، سعضق 
 د ا  ح رن ةةقع  آلتر سقرف ةحن أصاف سف  أي يد  قس.ةال ُيسقط سع،   ةل
قال  حري  عع  ، (4)كما ُيسقط   قرف   سعد،   املنقنل أاي   ةل ُيسقط  ح اين،  ح رن

 إاي كاا حلشير. قسقا.   سدِ  أة   صنف ؛ ةح  أاي تنظر قي حقظ  حشر. يف  حعقد
عل  معىن   قرف قي  -  قرف   سعدةكا  قاي كاا  حشير. قسقا. ،  فن ظالر، مريه

 هما ق   كاا  حشير. قسقا.   قرف قي  ح رن   سعد عن.  ينث ع أاي ،  حصين ف
ما ]، يتساة  ، ةلا  جُياف عن.  أباي لا  أسدُّ ي   تف ، (5)/ف[ يف  ح رن132 هني

صريح  حث ني ة سن  ةقد، (6) اعترب كما  عترب ابملرق ق   كاا  حشير.  خلسا عل   حصي يح

                                                           

 ).(ي /ف( من  س ة 3٠5) هناية  حلن ة (1)
أ د ا  أ .  ملتقرف سسفم  انضل حلمتقرف سسف ؛ حق ل. يف  حعدد، ة ح اين  أهنما سن ء ال ( 2)

انضل  يفما ةال من نل؛  ا   ال  جلن ف منضن  عل   حقرف دةا ز دة  حعددي   ظر  
 (ي 15/215  اةي  حيفثري )

 ساقطة من ).(ي ( 3)
 (ي 4/245  ظر    م )( 4)
 (ي 12/218ل شرح  حنجيل )  ظر   حعلي( 5)
 ي (4/246)ةلن  ملنصنا عن  حشا عع يف   م ( 6)
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حيفن أيا لنا ةج.ٌ ، (2)ةأجااب  ا تقديم ةأشار  قي لا   جلن ف (1) حصيثاغ ابحصُّنرة  ح ا ية

ةحن أصاف أ د ا  حرُّقعة  حيت ، (3)كما يف  خلسا ة ملرِق،  سناء عل   عتثار  قيقة  حليقظ
؛ ة ةأ د ا أقرف قحيفايف ةسط  ح رن ة آلتر  ح رن تار   حرقعة أة أصااب تار   حرُّقع

،  قد  يف   حشيا عع عن سعض  حرُّماة أاي  حاي أصاف  حر قعة ةلن أقرف قحي. ُيسقط  آلتر
ما سن ءٌ  قال  حشا عع  ، (5)ة يف   ملاةردي  ملالث  ةجف ، (4)قال  ة حقيال عندي أهني

ف   حن قع س  يدي ةلن  حسي ، من  حرُّماة من يقنل   حقريش  حاي ُيسقط  حثعيد لن  حسياقط
، دةا  خلار   حاي جياةره (6)ة حعاضد ةلن   حاي يقع يف جا ش  حيم  أة  حيسار،  حعارن

قال  إلمام  ةق   شرطن    تساف  حقريش من ، (7)ة حقيال عندي  أاي ال  رق، ةيقع  نق.
ه من  ىت حن قرف مرةر ، ال حباحة مرةره،  احعربة  نضع ثثنل  حسيف  ة ستقر ره،  ح رن

ةحن شرطن  أاي يسقط ، (8) ح رن ةةقع سعيد ً من. مل حُيسش قال أاي يشرتطا  عتثار  احة  ملرةر
 قد رة   إلمام ة ح ل يل  ي. قنح  عن رة ية ، قصاسة مركل  حقرطال قصاسة ما  ن حي.

ةقيل  مل ينجد يف كتثف  يف قصاسة أ د ا ، (11)عليفما ةأُ يفر  ح ، (1٠()٩) حعر قي /

                                                           

 ةلع أا يشرتطن  أا   قرف قي  ندل أة  ح رن ُيسقط ما سعد عن.ي ( 1)
 (، ست قيا   مد  ؤ دي 532(،  حشامل )ا  8/87  ظر   حتفايش )( 2)
(، 221 ملطلش  حعايل )ا ةلن أ . ميتنع سقن. ما قرف من  ح رن  ا ةقع  ي.ي   ظر ( 3)

 ست قيا   سن قسر لي ي 
 ي (4/245(   ظر    م )4)
أ د ا  أا  ملصيش يف  حد رة انضل، ة ملصيش تار   حد رة من نل؛   . قطش  إلصاسة، ( 5)

ة حنج.  ح اين  أهنما سن ء، ةحيا منفما انضل ةال من نل؛  ا  يع  حشن  ل  إلصاسةي 
 (ي 15/216  ظر    اةي  حيفثري )

 (ي 4/35٠  ظر   ملرجع  حساسقة، مقاييا  حل ة )( 6)
 (ي 4/245  ظر    م )( 7)
 (، 266، 18/265  ظر  هناية  ملطلش )( 8)
 /أ( من  س ة ).(ي 3٠6) هناية  حلن ة (٩)
 (ي 7/1٩6(،  حنسيط )18/288  ظر  هناية  ملطلش )( 1٠)
 (،15/215عند عدم  حشر.ي   ظر    اةي )  ا  ملنجند يف كتش  حعر قي   يفاية  خلالل( 11)

 (ي 8/87(، ست قيا   مد  ؤ د،  حتفايش )533(،  حشامل )ا  2/287 ملفاف )
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قال ما تقديم عن  ،ِ   حشيا عع يف شر. ، (1)ةقصاسة  آلتر ما  ن حي.،  حقرطال ةيسقط

قال  حر  عع   ملقفنم مما ساق. ، (2)قسقا.   قرف   سعد يف قسقا.  ملركل ما  نح.
 ي(3)  ص اف  ت ِثا   ملشرة.

 فرع:
رِطاً  ا جماةز ً ح. من قم؛ ح. أصٌل ةلن أاي  حسيف  مفما ةقع سعيد ً عن  ح رن سُعد ً مقي

ةال يُردُّ قحي. ،  إاي كاا  ح  حسنء  حريمع ُ سش عل   حري مع، أة دة .، مري مرةقق  ي.
عرضي أة تللق يف آحة  حريمع من مري تقصريق من  (4)ةقاي كاا حنيفثة، حريمَي. مرًة أتر 

  بصور  ةيتي ح  ح  ،  حري مع مل حُيسش علي.
 إاي كاا حتقصريه ؛  حسيف  أة   قطع  حَنتر ةمل يِصش حقنل أة  (5)  يفسر   ق  األوىل

أة  دثي عليٌة يف يده ، ةقاي مل ييفن كاح  سل ح عف  آلحة، ةسنء رمي. ُ سش علي.
ةقاي ةقع قريثاً ، (6)ةيعيد  حريمع،  إاي ةقع  حسيف  عل  سعدق مقر.ق مل حُيسش علي. قطعاً ، ةحننه
  أ  . تقدم واثنيها، (8)أ ي. ال حُيسش علي. - (7)اةلن  ملنصن  - أصحها؛ أوجه   فثالثةمن. 

  واثلثها، ةقاي قرف من. حبي  ال يثعد قصاسة م ل. ُ سش علي.،  ح رن ك ري ً مل حُيسش علي.
 إاي أصاف  ي. ُ سش ح. ؛  إاي قلنا  حُيسش علي.، ةقال  ال، قاي جاةز  ح رن ُ سش علي.

قال  سن كج  ، (٩) حصي يح ش ح. عل ةقاي قلنا ابملنصنا   هصاف  ي. ُ س، قطعاً 
                                                           

 (ي 12/21٩(،  حعليل شرح  حنجيل )1٠/383  ظر  رةضة  حطاحث  )( 1)
 (ي 281 ر جع )ا( 2)
 ي 12/217  ظر   حعليل شرح  حنجيل، ( 3)
(،    2/624(،  ملصثاح  ملنري )1/773ي   ظر  حساا  حعرف )ة  ادثة  ملصيثة   حنيفثة( 4)

 (4/31٠ حعرةل )
 ليفا  يف كال  حنس ت ، ةحعل  حصن ف  ق     يفسر؛ ملناسثة  حسياقي ( 5)
 (ي 18/25٩  ظر  هناية  ملطلش )( 6)
 ي (4/246)  ظر    م ( 7)
 (،225(، ةأشفره  سن  حر عة يف  ملطلش  حعايل )ا  12/22٠ حعليل شرح  حنجيل ) أظفره  حر  عع يف( 8)

 ست قيا  سن قسر لي ي 
، (12/22٠ حعليل شرح  حنجيل )(، ة حر  عع يف 18/25٩ص  .  إلمام يف هناية  ملطلش )( ٩)

ا  (، قاحن   حيسش؛ 15/1٩5(، ةجلم س.  حننةي يف  جملمن  )7/1٩6ة ح ل يل يف  حنسيط )
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ا يؤث ِر ا قثل ترة   حسيف  من  حقنل ال سعده (1)ة  قطا   حَنتر ة  يفسار ) حسيف ( ، (2)قمني

حيفن  إلمام  سثف   يفا ، (4)ةلن خماحف ملا قاح. مريل ، (3)ةكالم  إلمام ة ح ل يل ين  ق.
ر  حسيف   يما ق   كاا سعد ترةج. من ةصنير  حث ني   يفسا، (5)قي قلة  ملعر ة ابحريمع
 ي(6) حقنل ةجعل. ُعار ً 

مل حُيسش    حن أصاف  حسيف  يف مرةره هبيمة أة ق ساا  منع. من  إلصاسة(7)الثانية
 ي(8)ةقاي مرِق من. ةأصاف ُ سش ح. عل   حصي يح، علي.

  أ ي. اأحدمه؛ فوجهان (٩) إاي قار ي  ستد ءه؛   حن عرضي ريح ةقي  حريمعالثالثة

                                                           

كما ال ُ سش ، ة حنج.  ح اين  ال حيسش ح.،   إلصاسة مع  حنيفثة تدل عل  جندة  حرمع ةقنت.
علي. حن مل ُيصش، ةأي ًا  إاي  إلصاسة مع   يفسار  آلحة ُ مل عل   حن اق؛  إا  حرمع ال 

 (ي 2/28٩،  ملفاف )(12٩ حتنثية )ا  ة  ظر  ينث  قال عل  سد د  آلحة ةسقائفاي 
 (  حقنلي يف ).( 1)
 (ي 11/368(، ة سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )12/22٠ قل. عن.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 2)
ة ح  أا   ئمة عد ة  مر؛ ال سُد من  حتنث.    (18/26٠هناية  ملطلش )قال  إلمام يف ( 3)

 حنتر ال ينقطع قال   قطا   حنتر ة  يفسار  حقنل  يفثًة، ةسنَوني  عليفا  حتقصيل  حاي  كرانه، ة 
سعد مرةق  حسف  عل   ملنضع  حاي يسدده  حر مع علي.، ةكاح  ال ينيفسر  حقنل قال سعد 
 قن   حسف ، ةسثش   يفسارلا صدمُة  حرجن ،  إا   قطع  حنتر يف  حنل ، ةأ لي  حسف  من 

 يل يف ي ةقال  ح ل مري  ل  حر مع ِشصي.، أة   يفسر  حقنل يف  حنل   اح   يفثة ال ش   يفا
(  ق     قطع  حنتر ة  يفسر  حقنل من قنة رجن   حنتر سعد  قن   حسف ، 34٠ حثسيط )ا  

  اح  ال أثر ح.ي 
(،  ي  قال  ةقا   يفسر  حسف  سعد ترةج. من  حقنل 2/2٩٠منف   حشري زي يف  ملفاف )( 4)

 نء  حرمعي ةسقط دةا  ح رن مل حيسش علي. يف  خلطه   . قمنا مل يصش حقساد  آلحة ال حس
 (ي 18/26٠  ظر  هناية  ملطلش )( 5)
 (ي 8/٩1  ظر   حتفايش )( 6)
 حصنرة  ح ا يةي ( أي  7)
، ة كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  (12/22٠ حعليل شرح  حنجيل )جلم س.  حر  عع يف ( 8)

 ( أ .   صحي 384/1٠)
 أي  ستد ء  حرمعي ( ٩)
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ا ُتؤث ِروأظهرمها،  إاي أتطه ُ سش علي.، ال أثر نا  يمنع  ال تساف ح. قاي ، (1)  أهني
 إاي قلنا  ، ةقاي طرأل سعد ترة   حسيف    ثىن عل   حنجف ، ةعلي. قاي أتطه، أصاف

 قع  ةقاي أصاف، قال  حر  عع  ة حظيالر أ ي. قاي أتطه مل حُيسش علي.، ال ينث ِر  فنا أةي
ةجعل  ملاةردي  حنجف  ، (2)  تساس. ح.  خلالل  ملاكنر يف  حسيف   مللدحف ق   أصاف
ةقال  حشي  أسن قس اق  ، (3) يما ق   صنف  حسيف  مائاًل عن  ح رن  صنيست.  حر ِيح قحي.

ةأما  حر ِيح  حليينة  ال أثر نا عل   ملالشي (5)ال حُيسش ح. قطعاً  (4))عندي(
ن  ىت ح، (6)

/أ[  حر ِيح أة/133 رده ] (7)رم  مائالً عن  ملسامة
رم  ضعيقاً  قنيت. ةأصاف ُ سش  (8)

ةقيل  مينع  ال تساف ، ةقاي صري ت. عن  ح رن سعض  حصيرل  هتطه ُ سش علي.، ح.
ةحن لثي  حر ِيح  تعلقي  ح رن قي ، (٩)ةقيل  مينع  ال تساف علي. ق   أتطه، ح. ةعلي.

عل  ، قا كاا  حشير.  إلصاسة،  حسيف  منضع.   ةل ُ سش ح. منضعق آتر  هصاف
ة ست سن. ، ةقيل  حُيسش قاي كاا صلثاً ، ةقاي كاا  خلسا مل حُيسش ح.، (1٠) حصي يح
ةحن أز حي ، (12)ةقاي أصاف  ح رن يف منضع.  ح اين ُ سش علي. ال ح.، (11) حرة ين

                                                           

 (، ة سث. قي  سن سلمةي 12/222) أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل( 1)
  (ي271 (، ةر جع  خلالل يف )ا12/222  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)
 ي (15/222  اةي  حيفثري )  ظر  ( 3)
 ساقطة من ).(ي ( 4)
 (ي 2/28٩  ظر   ملفاف )( 5)
 (ي 15/1٩4ة حننةي يف  جملمن  ) (12/221 حعليل شرح  حنجيل )جلم س.  حر  عع يف ( 6)
 ،(472جممل  حل ة السن  ارل )ا  (، 12/27٠   ملقصد ة حطرياي   ظر   ايش  حل ة ) ملسامة( 7)

 (ي 3/٩٩مقاييا  حل ة )
 /ف( من  س ة ).(ي 3٠6) هناية  حلن ة (8)
 ي (15/222  اةي  حيفثري )جعلفما  ملاةردي ةجف  يف ( ٩)
 (ي 15/1٩5(، ة حننةي يف  جملمن  )12/222ر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )جلم س.  ح( 1٠)
 مل أقف علي. يف  حث ر، ةال يف مريهي ( 11)
عل  ضرس ؛ أ د ا   صل  حننةي يف لاه  ملسهحة،  قال  قا ةقع يف منضع.  ح اين  فا  ( 12)

يف مري  ل حنقنع. ؛  ت تسش س. يف  خلطه، أا يلةل  حشن عن منضع. سعد ترة   حسف 
،  إلصاسة عند ترة   حسف ، ة ح رف  ح اين  أا خير   حسف  سعد زة ل  حشن عن منضع.
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 ي حر ِيح  ىت  ستقثل  حسيف   هصاس. مل حُيسش ح.

 إاي مل يصش مل ،   حن   يفسر  حسيف   صق  من مري تقصريق من  حري معالرابعة
يف أاي ؛   ثىن عل   حنجف ، ةقاي أصاف أ د  صقع  ح رن قصاسة شديدة، حُيسش علي.

ةلن   ظفر  –ةقاي قلنا   ع  ، مل يُعتدي هباه،  إاي قلنا  ال؛  إلصاسة مع  حنيفتة لل حُيسش
 إاي ،   ابحنصف  حاي  ي.  حقرقأحدمها؛ وجهان (1)) ي.(؛ العتد د ثهي  حنصق    –

ةلن منصنا  - وأصحهما، ةقاي أصاف ابحنِ صف  آلتر  ال، ُ سش ح. أصاف منقطعة
ةعن أ  قس اق  أ  . ، (2) إاي أصاس. سنصل. ُ سش ح.، أ ي. ابحنِ صف  حاي  ي.  حنيصل -

، (3) إاي عل  أ  . ز ل عنفا مل حُيسش، ن جفت.قيد لا   ا ق   عل  أاي  حقنل مل يُلل ع
، ةحن أصاف ابحنِ صق  معًا مل حُيسش قصاست ، (4)ةقيل  ق ي. حُيسش ح.  أبيِ فما أصاف

 .ةكا  حن رم  سفم  د عة ة  دة
 فرعان:
 إاي تعليا س. ةسعض  ح  ؛   حن أصاف  حسيف  سفمًا كاا يف  ح رنأحدمها

قال  حر  عع  ، ةقاي َشقي. ةأصاف  ح رن ُ سش ح.، ةال علي.،  حسيف  تار  مل حُيسش ح.
ةقاي كاا  حسيف   حاي  ي. قد مرق  ي. ، (5)ةقد جيري  ي.  خلالل  ملتقدم يف  حثفيمة

                                                           

 ينظر يف  ملنضع  حا  صار  ي.؛  إا كاا تارجا من  ندل مل حيتسش ، ةعل   حر مع سلة ح.
خلرةج. عن  ل  حصن ف ة خلطه، ة ا كاا مماثال ملنضع. من  ندل ؛ س. مصيثا ةال خمطئا

 (ي 15/1٩5  ظر   جملمن  شرح  ملفاف )حإلصاسةي    . قد صار  الً ؛ س. مصيثا  تسش 
 ساقطة من ).(ي ( 1)
( أ .  حص يح، 1٠/384(، ة كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  )8/3٩6  ظر  خمتصر  مللين )( 2)

(ي ة  ظر   حعليل شرح 2/2٩٠(، ة حشري زي يف  ملفاف )8/٩1ةجلم س.  حث ني  حتفايش )
 (ي 12/22٠يل ) حنج

 مل أقف عل  من  قل عن. مري  ملؤحفي ( 3)
 (، ست قيا   سن سر لي ي 232  ظر   ملطلش  حعايل )ا  ( 4)
ق   عرضي هبيمة ةحننلا  ل  يصش  ندل  ال حيسش علي.، ةقا مرق  حسف   حثفيمة  (5)

ل عل  ةأصاف  فل حيسش ح.؟  ي. ةجفاا؛ أ د ا  حيسش ح.؛  ا  إلصاسة مع  حنيفثة تد
(، ة حنج.  ح اين  ال 12/22٠جندة  حرمع ةقنت.، ةص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )

 حيسش ح.؛ ال، كما ال حيسش علي.، ة ا  إلصاسة مع   يفسار  آلحة قد تعد  تقاقيةي 
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قال  حر  عع  ةينث ع )أاي ،  إاي كاا  حشير.  خلسا مل حيسش س. ةال علي.،  عتُّدي س. قصاسة

كما سثا ،  يقال صالسة  ح   حسيف  حصالسة  ح رنةأاي ، قي ثثنت.  ي. (1)يينظر(
 ي(2) ظريه

  حن ابحغ  حري مع يف  حنيل   ىت دتل  حنيصل مقثض  حقنل ةةقع  حسيف  الثاين
ةقال ، كا قطا   حنتر ة  يفسار  حقنل،  (3) احني، أ ي. يل ا سسائر  حعن رن، عنده

ةقال  سن  حقطاا  قاي مل يثلغ ، (5)ةلن مقت   كالم  إلمامي (4) ملاةردي  حُيسش علي.
 ي(6)ةمل ُيِصش حُيسش علي.ةقاي سل . ، مد   ح رن مل حُيسش علي.

 ومها:الفصل الثالث: ح جواز هذه املعاملة ولز 
ا الزمة  قد تقديم أ ي. ال جيش تسلي   حسيَثا قي ؛ (7)ة ي. قنالا تقديما   إاي قلنا  قهني

ة حظيالر أاي  لي.  ق   كاا  حسيَثا من أ د ، (٩). ةج.ة ي، (8)متام  حعمل عل   ملالش
قال عل  ما ، أما ق   كاا منفما أة من مري ا  ال يُتصنير تسليم. حن  د منفما،  حري مي 

، مل ينقس   حعقد (12)ةحن مرن أ د ا أة رمد، (11)أ ي. يند  (1٠)تقديم عن  ملاةردي/
                                                           

 (ي 12/221ما س   حقنس  ساقطة يف كال  حنس ت ، ةلن منجند يف كالم  حر  عع يف  حعليل ( 1)
   ظر   ملرجع  حساساي ( 2)
 (ي 4/245  ظر    م )( 3)
 (ي 15/211  ظر    اةي  حيفثري )( 4)
ق   أ ر. يف  حنل   ىت   تف   حنصل قي كثد   (18/26٠هناية  ملطلش ) (  ي  قال يف5)

 ي  حقنل، ة شش  ي. ةتيفسير ةتشظ ،  فا  قلة  قظ، ةسنء رمع
 (ي 12/221نجيل ) قل. عن.  حر  عع يف  حعليل شرح  ح( 6)
 ي(241 ر جع )ا( 7)
 .(242 ر جع )ا( 8)
 (ي 441ةلن أ . جيش  حتسلي ، ةلن قنل  حقنر ين يف  إلاب ة  حلن ة رق  )( ٩)
 أ( من  س ة ).(ي 3٠7) هناية  حلن ة (1٠)
مملنا، أة  رتم خمت،، عل   ، ةلع  تنكيل يف  قظةيند   من  حنديعة (ي243 ر جع )ا( 11)

، كقاية   تيار (6/324رةضة  حطاحث  )(، 4/125ةج. خمصناي   ظر  م    فتا  )
 . (321)ا  

(، 2/438(، مقاييا  حل ة )3/185حساا  حعرف )ةجع  حع  ة  تقاتفاي   ظر     حرمد (12)
 (ي 128خمتار  حص اح )ا  
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 إاي رضع  حسيلي  ابحصيرب قي ، ل ق منفما تيار  حقس ةي ثي حيف، حيفن يُؤتير قي  حرَب ء

؛  ةيلت ا ابملرن ةحننه من   عا ر، (1) قع سقن. تيار  ملريض ةجفاا، سر ء  ملرن
،  حشيديدة (2)ة حربد )ة حريح(، ةشدة   ر ِ ، ة يفثةق يف مالق ، ةتنل ظاملق ، كمنل قريشق 

مة  (3)عل  ) رل(  إاي ةرد، لا  ق   ةرد  حعقد عل   حع ، ة ملطر  -منصنلق يف  حاِ 
ةال ينقس   نل ،  ع     مال  ينث ع أاي ال ينقس   نت. -(4)عل  رأي  حعر قي 

تقع أبجرة  (6)لا  ق   كاا حلميي تركة، (5)صري ن  س.، سل يقنم ة رث. مقام.،  حقارل
يقعل  ستهجر   اك   إاي مل ،  يت ريي ة رث. س  أاي يقعل  ح  سنقس. ةأتجريق ،  حري كش

ة دةث ، ةيت ريي س   عل. ةترك.،  ال يللم.  ح ، أما ق   مل تيفن ح. تركة، من يقنم س.
 ية حعم   يلت ا ابملنل يف   قساخ  حعقد س. (7) حليما ة

، ةحيا نما سعد  حعقد ق اق ز دة يف عدد   رشاق ةال يف عدد  إلصاابل
ةحيا حلمناضل أاي يرتا  حنِ  ال ، ةيسته قا عقد آترةطريقفما قا  تتار  ح   أاي يقس ا 

ةتنقيع ، لا  ق   كاا من ناًل أة كاا انضالً ، (8) إ    متنع ُ ثا ةُعل ِر، سل يللم س.، ةجيلا
كما حن شرطا قصاسة مخسة من ،  أما ق   مل يتنقيع  ح ، أة يق ل.، أاي  آلتر يدرك.  يساةي.

                                                           

أ د ا  ح.  خليار  حقس ؛ حئال تيفنا  مت. مر نة ابحعقد، ة حنج.  ح اين  أا عار  حقس  قد ( 1)
(، 15/232ز ل ابال تظار، ةحيا حلمنظر أا يرجع يف لا   إل ظاري   ظر    اةي  حيفثري )

 (ي 15/2٠2 جملمن  )
 ساقطة من )ة(ي ( 2)
 يف ).(  رني ( 3)
 (ي 18/271  ظر  هناية  ملطلش )( 4)
 (ي 18/273) أي  حعر قي ي   ظر  هناية  حطلش( 5)
  لع كل ما خيلق.  مليي من   من ل ة  قنق  ح استة مطلقاي   ظر   حنا   حنلا   حرتكة( 6)

ل (،  حتعريقا6/382(،  قة  فتا  )4/7(، م    فتا  )6/4(، هناية  فتا  )6/111)
 (ي 56 حققفية )ا  

(  ملصثاح 2/828  ،  حعالة ةعدم سعض أع ائ. أة تعطيل قن هي   ظر   فرة  حل ة ) حلما ة( 7)
 (ي 1/256 ملنري )

(، أسىن 5/522  م    فتا  )  أتديش عل    ش ال  د  ي. ةال كقارةي   ظر حتعلير( 8)
 (ي 3/228(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )4/161 ملطاحش )
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 لصائش ، /ف[133ة آلتر ة  دة منفا ]، ية عشرعشرين  هصاف أ د ا مخسة من مثا 

 أربعة أمور:ةقاي قلنا ابجلن ز  احيفالم يف ،  خلمسة أاي جيلا ةيرتا  حثاقع
، (1)ة ي. ةج.،   جتنز  حل ِ دة يف عدد   رشاق ة إلصاابل ة ملال سرت ضيفمااألول

دة دةا قثنل  آلتر    أحدها - (2)أقن لٌ ةقيل  -؛ فأوجهةحن  ستقلي أ د ا   اق  حل ِ 
، (3)عند  حر  عع  أ ي. يل ا واألظهر، سن ٌء كاا  مللِ ا انضاًل أة من نالً ؛ ال يل ا

ة يما يصري س. أ د ا ،   أ ي. يل ا ق   ةقع من  حنياضل ة ملساةي دةا  ملن نلواثلثها
  أ ي. ماوأشبهه،   سل دة صا ث. علي. يف  إلصاسة ةحن سن  دةق أحدمها)؛ وجهانمن ناًل 

ةعل  ، (5)ةقمنا يصري من ناًل سقرف صا ث. من  حقنز (4)ال ييفقع  إلصاسة ة إلصاستاا(
ةق   ز د  جلاعل يف  جلعاحة ،  إاي مل يرن هبا ُ س ،  حنج.  ح اين  ال تللم  حل ِ دة  آلتر

  قال  ةختيط مع. لا  ، كما حن قال  قاي ِتطَي لا   ل  كا ،  عل   جملعنل عمالً 
 عل    ةيل يست اُّ  جلُعل  متام  حعمل ، (6) قع ق اق  حل ِ دة  خلالل  ملتقدِ م، نف ح ي 

 إاي كاا قد عمل سعض  حعمل ةمل يرن ، ةعل   ح اين ال يست اُّ قال هبما،   ةل
خبالل ما ق   عمل  حثعض ةترا  حثاقع من ، ةي ثي ح. أجرة  مل ل، ابحل ِ دة  س   حعقد

 حن جش أجرة  مل ل أة  (7)ةيظفر جمعء  خلالل يف أاي/، . ال يست اُّ شيئاً  إ ي ؛ مري عارق 
كاخلياطة ؛  ق   كاا  حعمل مما مييفن  حتينزيع عل  أجل ئ.، قسط  حعمل من  جلُعل  ملسمي 

أاي أجرة ، ةيظفر أاي يُقال  عل   ح اح ، (8)عل   حقنل أباي  جلُعل م منٌا ضماا عقدق 
ةقاي ، ةكاا حلعامل  حقس ،  عترب، مل ينق، عن ِ صية  حعمل من  جلُعلم ل ما عمل. قاي 

 ي قصي عد ا مل يُعترب ملا يل ق. من  ح يرر
                                                           

 (ي 18/273ةلن عدم جن ز  حل دة،  كره  إلمام يف هناية  ملطلش )( 1)
 (ي 4/247 حصن ف أ . أقن لي   ظر    م )( 2)
 (، 12/223  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 3)
 يف )ة(ي  ما س   حقنس  ميفرر( 4)
 (ي 12/223لن   شث. عند  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 5)
  حق ة  حساسقةي جع ( ر 6)
 /ف( من  س ة ).(ي 3٠7) هناية  حلن ة (7)
 ي (11/321كقاية  حنثي. )  ظر   ( 8)
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ةمن  حنياضل عند ،  يانز حيفل ق منفما  حقس  عند تساةيفما،    حقس الثاين
حعقد ةعل  قنل  ملنع ييفنا   - (1)ةقيل ةجفاا -ةيف جن زه من  ملن نل قنالا ،  حرُّج اا

ةجير ا يف  س  ، الزمًا من جفة  ملن نل، عند عدم  حتيساةي جائلً  من جفة  حنياضل
 ملسمي  يليد   (2)ةكا ي  صية عمل. من ) سثة(،  جلاعل سعد قتياا  حعامل سعض  حعمل

 يأاي  حعامل ال يست اُّ شيئاً ق    س   جلاعل  حعقد؛ ة ي. ةج.، عل  أجرة م ل.
 مام  ق   أر د  ملناضلنا  حنُّقصاا من   رشاق أة من  إلصاابل  قال  إلالثالث

دد  ملتقدِ م يف  حل ِ دة  فن تار  عن  حرتي
 إاي سثيل ق اق  حنُّقصاا ملقت    حعقد  ، (3)

 ع  حن  طي ، لنا  سر ء  حثائع عن سعض  ح من (4)ةال يل ا   ط، كسثيل ق اق  حل ِ دة
ةقد ، ثل  حقنز ابحعمل  ملشرة. كاا قسر ًء عن شعء قثل ةجنس.ح. ق (5)من  رن ) حس َثا(
 ي(6)ظفر سثش ةجنس.

ق   مل ييفن ،   حيفل ق منفما أتتري  حريمع ة إلعر ن عن. من مري  س ق الرابع
 ي(7) إاي كاا من نالً  قع جن زه ح.  حقنالا  ملتقدِ ماا يف  حقس ، من نالً 

                                                           

 حشحئال ي ا  عل   ح ا؛ ، ة حقنل  ح اين  ال جينزالستن ئفما يف تيار  حعقد؛ جينز حقنل   ةل  ( 1)
 ،(15/227  اةي  حيفثري )(، 8/3٩6ي   ظر  خمتصر  مللين )ما يلنح من ةجنف  ق.

 (ي 12/224(،  حعليل شرح  حنجيل )7428 حثياا )
 ساقطة من )ة(ي ( 2)
(   تتلف   ص اف يف أاي  حل دة لل تل ا  ح من أة 18/273قال يف هناية  ملطلش )( 3)

ر   سعض أئمتنا ةجفًا عل   حُثعد يف ق اق  حلة ئد ،   ؟  خليار أة ميفا . مل من يف زماا 
ةقا  رعنا عل  جن زلا، ةلا  قد يتا. أبا يُعترب  حعقد مري معقنل، ، ابملعاملة  حيت حنن  يفا

ةال َعنيد قي لا   حنج.  حثعيد، قال  ةال سُد يف  حل دة من عقد، ة حعقُد ال يل ا  حعقد، 
ةس   ملعاملة  حيت حنن  -ة حعقُد مثناه عل   حللةم-خليار ةيت  ح  حقرق س   حثيع يف زماا  

  يفا، ةمقصنُدلا مرٌر م ي ش، ةحنال  حشر ، حيفا ي عل  م الاة  حقماري 
 (،7/272(، حساا  حعرف )214   حنضع ة إل ل لي   ظر  جممل  حل ة السن  ارل )ا    ط( 4)

 (ي 662ط )ا   حقامنل  في
 يف )ة(  حسعر، ة مل ثي لن  ملناسش حلسياقي ( 5)
 (ي 18/276  ظر  هناية  ملطلش )( 6)
  سد ية  حصق ةير جع ( 7)
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قاي ، جيلا ةيرتا  حريمع قاي شاء  سد ةحن شر. يف  حعقد  أاي حيفلق منفما أاي  

ا، ةكا  قاي قلنا جبن زه، قلنا  ق ي. الزم ةقاي قلنا  ح.  ح  مل ، ةقاي  ملن نل حيا ح.  حرتي
ةحن   ل ، ةحن شرطا أاي  ملسِثا قاي سثا قاي كاا علي.  حسيثا  سد عل   حقنح ، يقسد

مل جُيل عل  قنل ، س. ةح  علع كا أ د ا  قال  ملن نل حلنياضل  ُ طي ما   لت  
 ي(1) ،ي علي.، سن ٌء جنيزان ق اق  حُل دة أم ال،  جلن ز ة حُللةم
  خامتة

صا ث. أة  (2) يت اير، حن كاا أ دل  يُطنِ ل  حيفالم ق   أصاف أة  ال ت ار
ةق   كلي  ق ساٌا أ َد ا قيل ح.  أجش جن ابً ، ُمنع من.، يعنِ ف صا ث. ق   أتطه

أة أتا ، ةحن كاا يتعلل سعد رمع صا ث.  سح  حقنل أة  حَنَتر، ةال تطنِ ل (3)ةسطاً()
ةحن شرطا أاي حُيسش ي ال مستعااًل ةال متثاطئاً ، قيل ح.   رم،  حنيثل سعد  حنيثل ة حنيظر  ي.

أة أ ي. قاي ، /أ[ أة حُيَطي عن. من قصاابت. شعء134  د ا قصاسة ة  دة من قصاست  ]
ةكا  قاي شرطا أاي ييفنا يف أ د ا ، تطه ردي علي. سفٌ  أة سفماا حُيعيد رميفما مل جُيلأ

س   (4)أيتاةا ) حريمع(؛ ةلن شعء يعتاده  حرُّماة، من  حنيثل أك ر مما يف يد  آلتر
ةحن شرطا أاي حُيسش تاسا أ د ا ، ةمن أتالا أك ر  رمي. أضعف، أصاسعف 

 ،ي ،  ملشرة.   ن    شر. أاي حيسش تاسا تاسق  جازةحن كاا ، تاسق  مل جيل
 ي(6)ةقيل   يفا قنالا  قالً ةخترجياً ، (5)علي.

 قال أ د ا حآلتر   رم  إاي أصثي  قد ، ةحن رميا سعض   رشاق   تال
ةحن تناضل  ثناا أة ،  قد   لت  مل جَيُل (7)أة أرمع أان  إاي )أصثُي لاه(،   لت 

                                                           

 (ي 4/251  ظر    م )( 1)
ار (، خمت1٠/2٩5  من  ح ار، ةلن  حقلا ة ح يا ة ح  ي   ظر   ايش  حل ة )يت ار( 2)

 (ي 182 حص اح )ا  
 يف ).(  سناي ( 3)
 (ي 12/225ليفا  يف كال  حنس ت  ةحعل  حصن ف  حنثالي   ظر   حعليل شرح  حنجيل ) (4)
 (ي 4/247  ظر    م )( 5)
 (ي ٩٩ يف )ا سثا معناه( 6)
 يف )ة( أصثت.ي ( 7)
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قاي منمَي أتاُل مع  ما ،  د ا  حسيَثا  قال أجَنيٌب  شارك   ي.تساسقا ةأتر  أ

(،  مل جُيل، شاركُت  يف  حُ رم (1)ةقاي )مرمَي(، أترجت. أترجا ةمنفما  (2)كاح  )قاي
 ي اي لا    جنيب ال يرمع؛  قاح. أجنيٌب   د ا،  لِ لٌ 

قاي جعلناه ؛ ن رأل  ملال فن م، ةحن ةقع  حعقد يف  حصِ  ة ةد ع  ملال يف مرن  ملنل
قال  حرة ين  حيتمل أاي حُيسش ، ةحن عقد  يف  ملرن، (3)ةقاي جعلناه َجعاحًة  نجفاا، قجارة

أة -قال  حنينةي    صحي ، (4)ةأاي يثىن عل   خلالل يف أ ي. قجارة أة جعاحة، من  ح ل 
حيفني ، (5)ناه قجارة أة جعاحةسن ٌء جعل؛  حقطع أب ي. من رأل  ملال يف  حصينرت  - حصين ف

ةحيا حلنيلِ  ، من  ح ُّل  (6) إاي ز د  احل ِ دة تربُّ ٌ ، لا   يما ق   ساسا سعنن  مل ل يف  حعادة
ةينث ع أاي جيري  رل ، أاي يصِرل شيئاً من مال  حصييب قي عنن  ملساسقة ة ملناضلة حيتعلي 

ةقال حلم. ، قاي تر ضيا س.، د  جلا ث  جاز فلِ ل س   رسع  ملتساسق   إاي جر  من أ 
ةحن رضيا أاي ال يتنسيط ةطلش أ د ا أاي ييفنا عن ميينفما ة آلتر أاي ييفنا ،  حتينسُّط

 يةحن تنازعا يف  حيم  أة  حيسار أُقر  سينفما، عن  انما  حتلم  حتينسُّط
أ د ا  كييًا أة  ق   كاا، قال  حشا عع  ة حصًّالة جائلة يف  مل رسة ة  صاسع

لثسفا  حري مع كقي. ي   حيت ة مل رسة، (8)سن ٌء  حيفلش ة خلنلير؛ من ِجلد ما ال يؤكل  (7)مدسنماً 
ةمسث ت.   حري مع يف قهبام.  ِجلد جيعل. ة  صاسع، (٩)ةر ا أحثسفا  حيففي ة حسياعد،  حيسر 

                                                           

 يف )ة( منمي، ة مل ثي لن  حصن ف ملناسثت.  حسياقي ( 1)
  يف ).( حني( 2)
 حنج.   ةل  أ . من رأل  ملال، ة حنج.  ح اين  أ . من  ح ل ي   ظر   حعليل شرح  حنجيل ( 3)

 (ي 1٠/38٩(، رةضة  حطاحث  )12/225)
(، ة سن  حر عة يف  12/225مل أقف علي. يف  حث ر، ة قل. عن.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 4)

 (ي 11/337كقاية  حنثي. )
 ي (1٠/38٩طاحث  )رةضة  ح  ظر  ( 5)
 (ي 8/8(، حساا  حعرف )12٠   حعطاء س ري مقاسلي   ظر  معا  ح ة  حققفاء )ا   حترب ( 6)
   ملعا   حنسيط   من  حدابمة، ةلع  قز حة  حننت ة حرطنسة من  جللد  ن د تاصةي   ظر ملدسنغ( 7)

 (ي 1/722(، معا   حل ة  حعرسية  ملعاصرة )2٠6(، معا  ح ة  حققفاء )ا  1/27٠)
 (ي 8/3٩7  ظر  خمتصر  مللين )( 8)
 (ي 3/24٩(،     حعرةل )15/25٠(،   اةي  حيفثري )12/226  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( ٩)
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 ين ِ آمر أاي يُق َع ، قال  مري أين ِ أكرل.، (1)ةقد ييفنا يف  إلهبام تاصة، من  حيم 

قال   ص اف  لا  عل  قنح.  ق ي. ال جيش مثاشرة  ملصليع ، (2)سثطنا كقِ . قي   رن
ةقال  حققيال  ،   صاسع ةجينز يف،  ال جينز يف  مل رسة؛ أما عل  قنح.  ق ي. جيش، ابحيفف ِ 
قال  حشا عع  ةال أبل ، (4)خُيا.  يلثا  نق  ح  ِياف (3)  م ل قمي، ةقز ر من أدم مل رسة

 هكرل. ، قال أاي يت ريكا علي.  ُيشِ ل.،  حقنل ة حقَرا (7)متقلِ د ً  (6))أة( (5)أاي يصلِ َع متنيفثاً 
 جلُعثة  ملشقنقة  حيت جتمع  حسِ فام -ست ري   حر ء  - ة حقَرا، (8)ةجيلئ.

 إاي كا ي ي طِ ع ، (٩)
ق    ،  يانز أاي يصلِ ع متقلِ دً  ابحقنل ة جلعثة، ةقاي كا ي ميفشن ة  فع قرا،  فع ُجعثة
 إاي  ،  مينع. من قمتام  حركُّن  ة حسُّاندةمل، يف  جلعثة من ريش  حنِ ثال طالرةً  (1٠)كاان ةما/

قال  حرة ين  ةُيست شي  ل  حسيالح  حاي ال ، كا ي تت ريا علي.  ركة ُتش ل. ُكرلي
ةقيل  َكرل. ، قال  حرة ين  ةقمنا َكره  حقرا ق   كاا ريش  حسِ فام َّساً ، (11)يؤ ي. يف  حصيالة

ةلن أاي يصيح علي. حيليد يف ، (13)عل   حقرل شةال جيلي (12)ق   كاا طالرً  كر لة تنلي.ق 
                                                           

 (، 15/25٠ )(،   اةي  حيفثري12/226  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 (ي 8/3٩7  ظر  خمتصر  مللين )( 2)
(، مقاييا ٩٠    دمة  ابطن  جللد، ظالر  حثشرةي   ظر  جممل  حل ة السن  ارل )ا    دم (3)

 (ي 1/32(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )1/72 حل ة )
 مري  ملؤحفي  أقف عل  من  قل عن  حققال ( مل4)
 (ي 4/31٠،     حعرةل )(1/772  متيفئاي   ظر  حساا  حعرف )( متنيفثاً 5)
 يف .( أيي ( 6)
(، حساا  حعرف 5/1٩  تعليا شعء عل  شعء ةحي. س.ي   ظر  مقاييا  حل ة )متقلد ( 7)

 (ي ٩/64(،     حعرةل )3/366)
 (ي 4/251  ظر    م )( 8)
 (ي 6/218٠(  حص اح )٩/86(،  ايش  حل ة )31  ظر   حسالح )ا  ( ٩)
 /ف( من  س ة ).(ي 3٠8) هناية  حلن ة (1٠)
 (ي 2/43٠  ظر  حبر  ملالش )( 11)
 ي (4/338(   ظر  حبر  ملالش )12)
(، ، سند ةد 1٩855(، سرق   )33/86ده )عن.،  قد رة   إلمام أ د يف مسن حنفي. ( 13)

(، ةمري ا عن 2581(، سرق   )3/3٠يف سنن.، ابف  يف  جللش عل   خليل يف  حسثاق )
قال  )ال جلش ةال جنش(، ص  .   حثاين يف ص يح أ   عمر ا سن  ص ، عن  حنيب 

 (ي 1417(، سرق   )5/3٠7د ةد )
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ةه ةق   ةقف  ملتناضالا يف ، ابحسين. (2)حيفن يرك اا ست ري   حلِ اام ة الست  اث، (1)عدي

 ىت أاي ، ج  جرل عادة  حرُّماة س.قال  سن ك،  ملنقف  فل حيتا  من يرمع قي ق ا صا ث.؟
ةقال ، (4)ةجيش  تيثا  عر ف ، رم  س ري  ستئا اق مل حُيسش ما رماه أصاف أة أتطه (3))من(

 يةال  اجة قي  ستئا اق ،   حُيسش(5)أسن   س 
ر .  -حنا   حدين  حقمنيل، )آتر  جللء  خلاما من كتاف جن لر  حث ر  فيط

)  مد   ة ده ةصل  هللا عل  ، (7)ه يف  حاي سعده كتاف   مياايتلن ، (6)(-هللا تعاي
 ي/ف[134] (8) مد ةآح. ةص ث. ةسل (

                                                           

(،  ايش  حل ة 1/26٩(،  فرة  حل ة )3/127  ظر  مريش   دي  حلقاس  سن سالم )( 1)
 (ي 11/63)

 ي (3/142معا  منت  حل ة )(، 1/23٩ الست  اث  طلش  حعالةي   ظر   ايش  حل ة )( 2)
 ساقطة من )ة(ي ( 3)
 ي (12/226يف  حعليل شرح  حنجيل ) قل. عن.  حر  عع ( 4)
   ظر   ملرجع  حساساي ( 5)
  س ة ).(ي ما س   حقنس  مل ياكر يف ( 6)
 من  س ة ).(، ةقي لنا تنتفع  س ة ).(ي  (/ف13٩) هناية  حلن ة (7)
 ما س   حقنس  مل ياكر يف  س ة ).(ي ( 8)
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 سس  هللا  حر ن  حر ي 
 ةما تن يقع قال اب 

 (2()1)كتاب اإلميان

 (3)ربوووول س.  حوووما حيصووووواف   يووووةس، ابٌف  يف  قا  حيم ؛ ن فق وووة ي. ثالثة أس

                                                           

من سد ية لا   حيفتاف قي هناية  جللء  فقا سيفامل. مققندة من  حنس ة ).( ةابحتايل سييفنا ( 1)
  حت قيا عل   س ة ة  دة  ريدة ةلع   صلي 

 ع مي ، ةلع يف  حل ة   حقنة ة حشدة، ة حيد  حيمىن، ةمسع  حقس  ميينا؛ -سقتح  نملة-اا  مي( 2)
 ا  حعرف كا ن  ق    احقن  ضرف كل ة  د منف  ميين. عل  مي  صا ث.ي ة صطال ا  لع 

 أة صقة من صقات.ي   ظر   ملصثاح  قيا   مر مري اثسي، أة تنكيده، ساكر  س  هللا تعاي
(،  حل لر )ا  35٠(، خمتار  حص اح )ا  13/461(، حساا  حعرف )2/682 ملنري )
(، 6/18٠(، م    فتا  )11/3(، رةضة  حطاحث  )15/252(،   اةي  حيفثري )273

 (ي 8/٩7(،  حتفايش )14/4٠2(، كقاية  حنثي. )12/227 حعليل شرح  حنجيل )
  حيم   حيفتاف ة حسنة ة إل ا   ة  صل يف 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی  ل ل، منفا  قنح. تعال  ﴿ أما الكتاب

ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ  ﴿ةقنح. تعاي  ، 224 حثقرة   ﴾ ی ی یجئ حئ مئ ىئ

 ي 225 حثقرة   ﴾پ پ پ پ ڀ   ڀڀ ڀ ٺ  ٺ
 منفا  ما أترج.  حث اري يف ص ي . كتاف    مياا ة حناةر، ابف  كيف كا ي أما السنة 
قال  كا ي مي   (، عن عثد هللا سن عمر، 6628(، سرق   )8/126) مي   حنيب 

  )ال ةمقلش  حقلنف(، ةما أترج.  حث اري يف ص ي .، كتاف  تقسري  حقرآا،  حنيب 
(، سرق   6/35)، 77﴾ آل عمر ا  ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئابف  ﴿

 ملدع  علي. (، ةمسل  يف ص ي .، كتاف    ق ية، ابف   حيم  عل  4552)
قال  )حن يعط   أا  حنيب  (، كال ا عن  سن عثال، 1711(، سرق   )3/1336)

  حنال سدعن ل ، الدع  انل دماء رجال ةأمن ن ، ةحيفن  حيم  عل   ملدع  علي.(ي 
(، ة سن  لم يف مر تش  إل ا  )ا  1/276   قد  قل  سن  ملنار يف  إلقنا  )أما اإلمجاع

   أا من  لف،  َوَقاَل  اب ، أة   ،   ن  أا علي.  حيفقارةي (  إل ا  عل158
، (1٠5معا  ح ة  حققفاء )ا  ابحيم    حعمل  قت الا، أي عدم   ن   يفاي   ظر    حرَب ( 3)

 (ي 2/2٠6(،  حنظ   ملستعاف )122 حل لر )ا  
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 ي(2)ةابٌف  يف  حيفقيارة ،(1)ة  ن 
  الباب األول: ح اليمني وفيه فصالن

ةيف صر ئح   مياا ،  صل يف  قيقة  حيم   حيت تقت ع   ن   يفا  حيفقيارة 
 ي(4)ة ح  ش ة صل يف مي   حلياا ، (3)ةكنا  ا

ةمن تصح   يف  قيقة  حيم   ملنجثة حليفقيارة ةصر ئ فا ةكنا  االفصل األول: 
ةخير  ،  مل تار  حقاصد قي  حيم  (5) هما من تصح من.  حيم   فن  مليفليف؛ .من

، (8)ةمن ز ل عقل. سسثشق  ريمق ، (7)أ ي. ميفليفٌ  - ملرجنح  – حنيائ  عل   حقنل  (6)اب تري
ة سير ، (1٠()٩)قِ   خلالل  ملتقدِ م يف ةقن  طالق. جارق يف   عقاد ميين.، يف أ د  حقنح 

                                                           

  لن  مل احقُة  نجش  حيم  سعدم  حن اء  نجثفاي   ظر   حل لر يف مريش أحقاظ   ن ( 1)
 (82(،  حتعريقال  حققفية )ا  273 حشا عع )ا  

 (،4/18٩ ثر )  تصرل أةجث.  حشر  فن   ش مع ي   ظر   حنفاية يف مريش   دي  ة  حيفقارة( 2)
 ي (382معا  ح ة  حققفاء )ا  ، (182 حتعريقال  حققفية )ا  

، ةيف  حيم   أا أيا يف ميين. ما حيتمل  حيم  ةمريلا كقنح.    أا تتيفل  سشئ ةتريد س. مريه حيفناية( 3)
 ي(7/2٠8)  حنسيط ،(2/542ري )(،  ملصثاح  ملن6/2477ي   ظر   حص اح )ةعفد هللا

 حلاا    خلصنمة، ة حتمادي يف  حعناد، ةمي   حلاا  ة ح  ش  أا مينع  قس. من  عل أة ( 4)
(،  حص اح 8/45٩حي فا علي. ستعليا  حتل م قرسة ابحقعل أة ابحرتاي   ظر   جملمن  )

ريش   دي  (،  حنفاية يف م3/٩٩8(، حساا  حعرف )1/2٠3(،  حقامنل  فيط )1/2٩7)
 (ي 4/233ة  ثر )

(، هناية 2/2٠٩(، م    فتا  )8/52٠ي   ظر  هناية  ملطلش ) حثاحغ  حعاقل  لن  مليفليف( 5)
 (ي 2/3٠5 فتا  )

 يع  قنح.   حقاصدي ( 6)
 ا   سن قسر لي ي (، ست قي25٠ يفاه  حققي. جملعي   ظر   ملطلش  حعايل )ا  ( 7)
كشرف دة ء مليل حلعقل سال  اجة، أة شرف مسيفر، عاملا ساح ي   ظر   حثياا شرح زسد ( 8)

 (ي 1/3٩4(،  حعليل شرح  حنجيل )1/1٩٠( رةضة  حطاحث  )72 سن رسالا )ا  
 (   قيا   كع قامسنلي 248ا  (  ظر   جلن لر  حث رية ( ٩)
ر ا عاصيا عاملا س. عل  قنح ؛  حقنل   ةل  أ . يقع طالق.،  تتلقن  يف ةقن  طالق من  حسيف( 1٠)

ةلن قنل أك ر   ص اف؛   . مؤ َتا سسيفره،  نجش أا ييفنا مؤ تا   ا  دث عن سيفره، 
ة ا  حطالق ق   ةقع من  حصا ع ةحيا سعاا، كاا ةقنع. من  حسيفر ا مع  ملعصية أةي، 
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أة ، عثارة عن  قيا ما حيتمل  مل احقة ساكر  س  هللا تعاي  يل  حيم   حشيرعية أب ي. ح ل 
 قنح.  ، (3)ة ملناشدة (2)ال معرن  حل ن، ماضيًا كاا أة مستقثالً ، (1)صقة من صقات.

ة حتيصديا  ، كقنح   ةهللا ال أقنم؛  ة ملنع، كقنح   ةهللا  قنمني ؛  يشمل    ،  قيا
، يشمل  يع  ملميفنال، ةقنح.  ما حيتمل  مل احقة، (4) )حقد كاا  ح (كقنح   ةهللا

كقنح   ةهللا ؛  حيفني. خير  عن تصديا قثثال  ملست يل ة قي.، ماضيفا ةمستقثلفا
، أة  ةهللا ال أ عل لا ، ة  ي ي لا  مليي، ة ُقلِ نبي لا    ار  لثاً ،  صعداي  حسيماء

ةمقت   لا    دِ  ، (5)ةسيها قاي شاء هللا، قيًا ةقثثاً  تاللٌ ةيف   عقاد لاه  حيم   
قي  حصير ئح  أة صقة من صقات. هللا تعاي (6)ةقنح.  ساكر ) س (، عدم   عقادلا

 إاي ؛ ةمي   حلياا  ة ح  ش، ةخير  س.   ِلف ابمل لنقال، ة حيفنا ل  ملقرت ة هبا  حنِ ية
ةقنح.  ماضياً كاا ، ةال صقت.، ال ساكر  س  هللا،  حتلم. ابحنيار  يفا ابحتل م ما (7) حتي قيا

ةحثياا خماحقة أ   نيقة يف قنح.  ، ةلن أي ًا ملقفنم  حليقظ، كاملست ىَن عن.،  أة مستقثالً 

                                                           

ع طالق.؛   . مققند  إلر دة سعل  ظالر،  ل  يقع ةعلي.  يمين. منعقدة، ة حقنل  ح اين  ال يق
طالق. كامليفره، ة  . ز ئل  حعقل،  ل  يقع طالق. كاجملننا، ة  . مري مميل،  ل  يقع طالق.  

 ي (1٠/7٠ حثياا )(، 1٠/237كاحص ري، ةعلي.  ال تنعقد ميين.ي   ظر    اةي  حيفثري )
  لع كل ما دلي عل    ل هللا مع صقال  حيفمال  حقائمة س.، ةصقال هللا أمساء هللا تعاي(  1)

(، شرح 1/166تعاي  لع  عنل  حيفمال  حقائمة سا ل هللا تعايي   ظر  سد ئع  حقن ئد )
 (ي 1٩ حعقيدة   صقفا ية )ا  

 (ي 2٩٩ سيها معنالا ة خلالل  ي. يف )ا( 2)
(، ة ملناشدة  من قنح   انشدت  هللا، أي أسهح  اب ، 7/2٠3حنسيط يف  ملالش )  ظر   ( 3)

 (ي 2/6٠5(،  ملصثاح  ملنري )5/53ةأقسمي اب  علي ي   ظر   حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )
(، ست قيا   سن 252ما س   حقنس  طما يف  مل طن.ي ةأثثت. يف  ملطلش  حعايل )ا  ( 4)

 قسر لي ي 
 (ي 362   ظر  )ا (5)
   حقنس  ساقطة من  مل طن.ي ( ما س 6)
 (ي 23  قثثال  ملسهحة سدحيل.ي   ظر  معا  يف مصطل ال  ق.  حشا عية )ا   حت قيا( 7)
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، (2)مع علم. اب ال، ةلع   ِلف عل  مانق كا ابً ، (1)ال كقيارة  يفا قاي  حيم   حَ منل
مي  من لية ، قال  ملاةردي  قاي مي   ح منل مع ةجنف  حيفقيارة  يفا، (3)ةلع عندان تُنجثفا

 ي(5)ةكالم  إلمام يف منضع من  قة، (4)مري منعقدة حللةم  حيفقيارة  يفا سنقا  حيم 
 قع  ،ةأما ق    لف عل  مانق كا اًب جالاًل يظنُّ   مر كما  ِلف علي. 

، (6) قعل. انسياً ،  لف أاي ال يقعل شيئاً  من يف ةجنف  حيفقيارة علي.  حقنالا  الثناا
قال ، ةقنح.  ال يف معرن  حلي ن ة ملناشدة، (7) ال شعء علي.، ةقاي كاا صادقاً 

ةحيفن ال  ، أميا  حلي ن  أل ي. ُيشث. أاي يُقال  ح ن  حيم  مي ٌ ،  حر  عع  ةال  اجة قحي.
 ي(8)يدل علي.  آلية، رة  ي.كقيا

                                                           

اية (ي  حثن٩6(، سد ية  ملثتدي )ا  3/15(، سد ئع  حصنائع )2/2٩4  ظر   قة  حققفاء )( 1)
 (ي 6/112شرح  ند ية )

(،  حعليل شرح 11/3( رةضة  حطاحث  )2/453  ظر   ملصثاح  ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري )( 2)
 (ي 12/22٩ حنجيل )

(، 18/3٠4(، هناية  ملطلش )15/267أي   حيفقارة، ةلن  ملالشي   ظر    اةي  حيفثري )( 3)
(  حعليل شرح  حنجيل 6/188 أحقاظ  ملنفا  )( م    فتا  قي معر ة معاين18/13 جملمن  )

 (ي 12/22٩)
 ي (15/26٩  اةي  حيفثري )  ظر  ( 4)
منعقدة عندان، عل  معىن أهنا  ح منل  احيم    (18/3٠4هناية  ملطلش ) ي  قال  يف ( 5)

ي ة  ظر   قا  ملرجع تنجش  حيفقارة، ةمل  عن اب عقادلا أهنا تنعقد   عقاد  حعقند   تن ل
 (ي 18/37٩)

 تتلقن   يمن  لف ال يقعل شيئا،  قعل. انسياً، لل علية  حيفقارة؟ ، عل  قنح ؛ أ د ا  ( 6)
حين  س.؛   .  عل ما  لف علي.   ن ، ة ح اين  ال حين ؛  ا  ال  حنسياا ة جلفل 
ة إلكر ه ال يدتل يف  حيم  كما ال يدتل يف   مر ة حنفع يف تطاف هللا عل ةجل ةتطاف 

(، 15/367، ةق   مل يدتل يف  حيم  مل حين  س.ي   ظر    اةي  حيفثري )نل هللا رس
 (ي 3/113 ملفاف )

 (، 3/٩4  ظر   ملفاف )( 7)
پ پ ڀ   ڀ ﴿  ةلع قنح. تعاي (8) پ  ٻ پ  ٻ    ﴾ٱ ٻ ٻ 

 ي 225 حثقرة  
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ا يسهل من مريه ،  املناشدة ال  قيا ساكر  س  هللا شيئاً ؛ ةأما  ملناشدة  ةقمني
 ي(1) ي ر  سقنح.  ما حيتمل  مل احقة صنرة  ملناشدة،  حتي قيا
أة   كقنح. يف  احة م ش؛  سثا  حلِ ساا قي  حيم  من مري قصدق  ةح ن  حيم   
قيل  ةمن. ما ق    لف ، (2)سل  ةهللا، كقنح.  ال ةهللا؛  أة ةصل. كالم، أة عالة، جلا 

، ة ملشفنر  أاي  ملر د من تقسريلا سقنح.  ال ةهللا،   ابا أ ي. مل ييفن، عل  مانق ظني ةجنده
، ا حن  عفما يف كالم ة  دأم، (3)ة آلتر يف كالم، أاي يقنل أ د ا يف كالم، ةسل  ةهللا

ا مري مر دة؛  قد قال  ملاةردي    ُةي  ح نٌ  ا  ستدر ٌا مقصنٌد ،  هني ة ح ا ية  منعقدة  هني
، (6)ة إلمام يقت ع أاي ح ن  حيم   أاي يقصد  حليقظ دةا   يف  (5)ةكالم  ملصنف، (4)من.

ي (7)أاي يقصد  حليقظ دةا   يف ؛ قال  سن  حصالح  ةلن ُيشث.  حقنل  ملاكنر يف  حطيالق
 إ   قصد   لف عل  ، ةيف معىن عدم  حقصد قي  حيم  عدم  حقصد قي  فلنل علي.

قال  سن  حصيثاغ  قال أاي يتعليا ،  إا  ديعاه ُصدِ ق، /أ[136شعء  سثا حسا .  فن ح ٌن ]
ةأما ق    ديع  ،  ُيَصديق ينث ع أاي ال، كما حن  لف عل  ترا ةطئ زةجت.؛  هبا  اُّ آدمعق 

قال  ،(8) ال ُيَصديق يف  حظيالر، يف  حطيالق ة حعتاق ة إليالء سسثا حسا . قحي. ةعدم قصده

                                                           

 (ي 12/228  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 (،18/3٠6(، هناية  ملطلش )15/288  اةي  حيفثري )(، 7/257ةلن  ملالشي   ظر    م )( 2)

(، ةلن مرةي 12/22٩(،  حعليل شرح  حنجيل )11/3(، رةضة  حطاحث  )18/7 جملمن  )
يف ص ي .، كتاف    مياا ة حناةر، ابف  قنل هللا  كما أترج.  حث اري  عن عائشة 

، 225 حثقرة  ﴾ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ   ﴿  تعاي
 (ي 4613(، رق   )6/52)

 (ي 4/3٩3(، سد ية  فتا  )4/272، شرح مشيفل  حنسيط )(15/28٩  اةي  حيفثري )  ظر  ( 3)
 (ي 15/28٩  ظر    اةي  حيفثري )( 4)
(  ةأشران ابحل ن قي قنل 7/2٠4يقصده س. أاب  امد  ح ل يلي قال يف  حنسيط يف  ملالش )( 5)

 ، ةسل  ةهللا يف معرن  فاةرة من مري قصد قي  حت قياي  حعرف  ال ةهللا
 ي (18/3٠7هناية  ملطلش )  ظر  ( 6)
 (ي 4/272  طر  شرح مشيفل  حنسيط )( 7)
 (، ست قيا   مد  ؤ دي 571  ظر   حشامل )ا  ( 8)
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عل  تالل ،  إلمام  ةيف  حيم  أي اً حن  قرتا ابحليقظ ما يدلٌّ عل  قصده مل يُقثل قنح.
ة ملتقدِ م عن   ص اف ، (2)اطن حثةظالر كالم  ح ل يل أاي   يف  كاح  يف ، (1) حظيالر

ا كليفا مستنية يف ، يف كتاف  حطيالق  تتصاا  حتيقرقة س   حيم  ةس   حطيالق ابحظيالر ةأهني
أة أساح  اب  ،    فع أاي يقنل ح ريه  أقس  اب  علي ةأما  ملناشدة، (3) إلح اء ابطناً 

، ةكا  قاي أطلا ةمل يقصد شيئاً ، ة ملناشدة مل ييفن مييناً  (4) إاي قصد س.  حشيقاعة، لني كا حتقع
ةقاي قصد عقد  حيم  ، ةال يف  اِ   مل اطش، ةقاي قصد  حيم  علي. مل ييفني ميينًا يف  قِ .

، كه ي. قال  ةهللا حتقعلني ،   ي ن    احقة   احف، (5)عل   قس.   عقدل عل   ملالش
ا ال تنعقد  ي(6)ةعن  سن أ  لريرة أهني

قال أاي ، ةقال  حنينةي  ُييفره ترا قسر ره،  ملقِس  (7)ةُيست شُّ حلُمقَس  علي. قسر ر 
 يقس  سنج. هللا تعاي مري  جلنيةةُييفره أاي ي، (8)ييفنا  ي. مقسدة

 صوراتن:أة سصقة من صقات.  ي ر  س. ، تعاي (٩)ةأما قنح.  )ابس  هللا( 
، ةجبربيل، ةةجف.، ةسر ِه، ة حنييبِ  ، كاحيفعثة؛      لف س ري هللا تعايإحدامها 

ةأشار  حشا عع قي تردُّد ، ة  ما ة، ة آلل، ة حصي اسة، ةمري ا من  ملالئيفة، ةمييفائيل
ةقال  إلمام  ة  صح  حقطع أب ي. ، (1٠)يف أاي   لف س ري هللا تعاي  ر ٌم أة ميفرةهٌ 

                                                           

 (ي 18/3٠7  ظر  هناية  ملطلش )( 1)
 (ي 7/2٠4  ظر   حنسيط )( 2)
 /أ(ي 155جمللد  ح امن، ).( ) جلن لر  حث رية،   (3)
(، 3/2٠1   حتمال  حعقن أة  حت قيف من  حعقنسة عن  ح ريي   ظر  مقاييا  حل ة ) حشقاعة( 4)

 (ي 264معا  ح ة  حققفاء )ا  
(، 15/27٩(، ةجلم س.   ئمةي   ظر    اةي  حيفثري )7/65 ، علي.  حشا عع يف   م )( 5)

(، 18/3٠4( هناية  ملطلش )7/2٠4،  حنسيط يف  ملالش )(12/23٠ حعليل شرح  حنجيل )
 (ي 7/345 ح اية )

 (، ةضعق.ي 12/23٠ يفاه  حر  عع عن. يف  حعليل شرح  حنجيل )( 6)
 تقدم تعريقفا يف أةل  حثافي ( 7)
 (ي 11/4  ظر  رةضة  حطاحث  )( 8)
 ساقطة من  مل طن.ي ( ٩)
 ي (8/3٩7ر  خمتصر  مللين )(   ظ1٠)
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ةيدتل يف   لف س ري هللا ، ة  لف اب ما ة أشدُّ كر لة من مريه، (2()1) رمق ميفرةه مري 
قال  ملاةردي  ةال جينز أاي حُيلِ ف آتَر سطالقق ،  فن ميفرةه؛ تعاي   لف ابحطيالق

ةال يتعليا يف   ن  يف   لف س ري هللا ، (3) لن  عل.  اكٌ  علح.  إلمام، ةال  ارق ، ةعتاقق 
 ي(4)ارةتعاي  حيفقي 

،   حن قال  قاي  علي كا   هان يفنديٌّ  ة  صر ينٌّ أة سريء من هللا ةرسنح.الثانية
 إاي أر د ،  قد  رتيفش  ريماً ، أة يست لُّ  خلمر ة مليتة، أة من  إلسالم، أة من  حيفعثة

ةجش علي. ، ةقاي مل يرده، كقر يف   ال،   قيقة تعليا ترةج. عن  إلسالم ساح 
يف  حصنرة ، ةيقنل  ال قح. قال هللا  ميد رسنل هللا، يست قر هللا تعاية ،  حتينسة
ةال جتش  حيفق ارة ، ةال ينعقد  حيم ، (6)ةكا  حن  لف ابحاليل ة حُعلي ، (5)  ةي

                                                           

 (ي 18/3٠2  ظر  هناية  ملطلش )( 1)
(، 14/367  لف س ري هللا ال جينز، ةأ عن  عل  كر ليت.، كما  قل.  سن عثد  حرب يف  حتمفيد )( 2)

(؛ سن ء كاان فلنل س.  ثيا، أة مليفا، 35/243ةشي   السالم  سن تيمية يف جممن   حقتاة  )
( 1535(، ة حرتماي يف جامع. )3251قال، ملا أترج. أسند ةد يف سنن. )أة مريل  من  مل لن 

يقنل  )من  لف س ري هللا  قد أشرا(،  قال  مسعي رسنل هللا  ة سن.، عن  سن عمر 
(،  إ   قصد سقسم. تعظي   ملقس  س. كتعظي  هللا؛ 8/18٩ةص  .   حثاين يف قرة ء  ح ليل )

ر  ييفنا شركا أكرب، ةأما ق   مل يقصد لا   حتعظي ،  ييفنا  ي  يرجن من.  حنقع ةخيال من  ح 
(، رةضة  حطاحث  18/18(،  جملمن  )11/531شركا أص ري   ظر   تح  حثاري السن  ار )

 (ي 12/235(،  حعليل شرح  حنجيل )11/6)
 (ي 17/128  ظر    اةي  حيفثري )( 3)
(، 4/38٩، سد ية  فتا  )(11/6) رةضة  حطاحث ، (12/235 حعليل شرح  حنجيل )  ظر  ( 4)

 (ي 6/187م    فتا  )
 حصن ف أ . يقنل  ح  يف  حصنرة  ح ا ية؛ ةلع ق   مل يرد سقنح.  خلرة  عن  إلسالم،  إا قنح. ( 5)

،  ييفقر، -ةلع أا يريد ساح   خلرة  عن  إلسالم -لا  ييفنا  رماي أما  حصنرة   ةي
(،  حعليل شرح  حنجيل 11/7 حردةي   ظر  رةضة  حطاحث  ) ييفنا مرتدً  ةجيري علي. أ يفام 

(، هناية  فتا  542(، كقاية   تيار )ا  6/187(، م    فتا  )12/236)
(، ماية ٩/1٠6(،  ملفمال يف شرح  حرةضة ة حر  عع )14/413(، كقاية  حنثي. )8/17٩)

 (ي 31٩ حثياا شرح زسد  سن رسالا )ا  
  كا ي ص رة سي اء منقنشة، ةعليفا سيي ح. أستار ةسد ة، ة نح.  ناء معظ  عند  حالل( 6)

ألل  حطائف، ةل  ثقيف ةمن  سعفا، يقت رةا هبا عل  من عد ل  من أ ياء  حعرف سعد 
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ا تنجش ؛ ة ست ىن  ح ل يل من   لف س ري هللا تعاي مي   حلياا  ة ح  ش، اب ن   إهني
ةحألص اف ي (2)ةىفي  دي  حيم ( )أة لع أة  مللتَلم هبا يف قنلق ق  ، (1) حيفقيارة يف قنلق 

أة ابس  مقرد أة م ال من ،   أ ي. اب  تعايأحدمها؛ طريقانيف ضثط ما حيلف س. 
ةال ، ةأر دة  ابحَقَس    ةيل ما يُقف  من.   ل هللا تعاي، أة صقة من صقات.، أمسائ.

كقنح.  ة حاي ،  ابس  مقردق أة م الق يف أمسائ. تعاي من مري أاي أيا، حيتمل مريه
، (3)أة سرأ  حنيسمة، أة  َوَلا   ثية، سيده أة  حاي  قسع، أة أساد ح.، أة أصلع ح.، أعثده

، ةقي ما يُطلا علي. ةعل  مريه، ة حَقَس  ينقس  قي ما خيت،ُّ اب  تعايي ةمقلِ ش  حقلنف
  قِ . ةقي ما ُيستعمل يف، قس  قي ما ي لش قطالق. علي.ة حاي يُطلا علي. ةعل  مريه ين

ا تنعقد اب لف  ا  –ةلن أت،ُّ  - والط ريق الثاين:؛ ة اِ  مريه عل   حسين ء ا قمني أهني
 ي(4)ةيندر  يف   ةيل قسماا    ةيالا، مقفنم.   ل هللا أة صقة من صقات.

 أربع مراتب:عل   حاي ل ة حصيقال عل  ةجعل  ح ل يل ما ينعقد س.  حيم  مما يدلُّ 
سن ء  ؛ ةلن أاي يُقِس  ابس ق ال ينطلا قال عل  هللا تعاي،   ما لن صريحٌ األوىل

 فا  صريُح يف ، (5)أة من صقال    عال، أة صقة من صقات.  حاي تية، كاا  س    ت.
، (6)أة  نلحة  حَعل ، َعل  ة تتلقن  يف أ ي.، أصرح أمسائ. ةلن، منفا  حقظ هللا تعاي؛  حيم 

                                                           

  حقريش ةس  كنا ة ةكا ي سن دي نلة  حشامية  نق   ل عرق،  ثنن  عليفا قريشي ة حعل 
سيتا ةكا ن  يسمعنا منفا  حصنلي ةقيل   شتقن  من هللا  حالل، ةمن  حعليل  حعل ي   ظر  

(، تقسري 7/455(، تقسري  سن ك ري )4/3٠8(، تقسري  حث ني )22/46تقسري  حطربي )
 (ي 17/٩٩ حقرطيب )

 ي (7/2٠5  ظر   حنسيط يف  ملالش ) (1)
 ما س   حقنس  مل أستطع قر ء ا سشيفل جيدي ( 2)
 (ي 12/573(، حساا  حعرف )5/4٩   حنقا ة حرةحي   ظر   حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر ) حنسمة( 3)
 (ي 3/467(،  رير  حقتاة  )11/1٠، رةضة  حطاحث  )(12/24٠ حعليل )  ظر  ( 4)
  لع  حصقال  حيفماحية  حيت مل يلل هللا تعاي ةال يل ل متصقا هبا، ةال يتعلا  حصقال  حا تية( 5)

ابملشيئة، ة حصقال  حقعلية  لع  حصقال  حيفماحية  حيت تتعلا  شيئة يقعلفا مىت شاء، 
(،  حصقال  إلنية يف  حيفتاف ة حسنة 6/68 سش  ملشيئةي   ظر  جممن   حقتاة  )ةتتادد 
 (ي 1/155( شرح  حعقيدة  حسقارينية الا ع يم  )2٠6ة  2٠3)ا  

لا  يتعلا ابتتالل  حعلماء يف حقظ  جلالحة، لل لن عل  عل   حا ل، أة مشتا من صقات.، علن ( 6)
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ة تتلقن  يف أ ي. صقة   ل أة صقة ، ةكاح  حقظ  إلح.، (1)ةقد قيل  ق ي.  الس    عظ 
أة لن صقة ماحثة ال يطلا قال عل  ، ة تتلقن  يف أ  .  س  َعل ، ةكاح   حري ن،  عل
ةمن.  رفُّ ، (3)  تية أة صقة  علية، ة تتلف  حقائلنا أب ي. صقة يف أية صقة، (2)هللا

ين،  حعامل  ة  ةل  حاي حيا قثل. ، ة  عِ   حاي ال مينل، ةتاحا  خللا، ةماح  ينم  حدِ 

                                                           

ا   حف ة حالم  ي. الزمة  تقنل    هللا ةال تقنل    قنح ؛  حقنل   ةل  لن مري مشتا؛  
َتاُّ منفا، ة مس. تعاي قدن، ة حقدن ال مادية ح.،  فن كسائر   حر ن، ة ا  الشتقاق يستللم مادة يُشي
َ ة،  حيت ال تت مين صقالق تقنم  سميياِ ا، ة حقنل  ح اين  لن مشتاي من أَحََ. أَييحَُ.  َ ي

  عالم  مل
 (ي 46أُحنَلًة ةِقنًَة ةأُحنِليًة؛  عىن  عثَد ِعثَادًةي   ظر  شرح  حعقيدة  حن سطية حلفر ل )ا  

، (1٩/238)قد ةرد  كر  الس    عظ  يف سعض    ادي  منفا  ما أترج. أ د يف مسنده ( 1)
، (2/1268) ، كتاف   حدعاء، ابف   كر  س  هللا  العظ (، ة سن ماج. يف سنن.122٠5سرق   )
مسع رجال يقنل   حلف  قين أسهح  أبا ح   ، أا  حنيب  (، عن أ ا سن ماح 3858سرق   )

  مد، ال قح. قال أ ي، ة دا ال شري  ح ،  ملناا سديع  حسمن ل ة  رن،     جلالل ة إلكر مي 
عط (ي   )حقد سهحي هللا ابس  هللا   عظ   حاي ق   دعع س. أجاف، ةق   سئل س. أ قال  حنيب 

ة تتلف (ي 3411(، سرق   )7/121٠ سن.  حشي    حثاين يف سلسلة    ادي   حص ي ة )
يف ةجند  الس    عظ  من أمساء هللا تعاي عل  قنح ؛  حقنل   ةل  ال ينجد  الس    حعلماء

،   عظ  ةقمنا أمساء هللا كل. سن ء، ة اتف  يف  ح  أ . يقت ع قي  قصاا  ملق نل عل   حقاضل
  عظ   يف  ديد لا   الس  ة حقنل  ح اين   حقنل سنجد  حس    عظ ، ة حقائلنا هبا   حقنل  تتلقن

(  ة لة ما ةققي علي. من  ح  أرسعة 11/224عل  أقن ل ك رية، قال  سن  ار يف  تح  حثاري )
حقظ  جلالحة يع    -(  ةعند  فقق  أ . 1/88عشر، ةسردلا، قال  حشرسي  يف م    فتا  )

 س  هللا   عظ ، ةقد  كر يف  حقرآا  حعليل يف أحق  ةثالمثائة ةست  منضعاي   تف  كالم.ي  -هللا
(، مد ر   حساحيف  1/٩،  اشية  جلمل )(1/7 قة  فتا  ة ن شع  حشرة ين ة حعثادي )ة  ظر  

 (ي 421(،  تح هللا   ميد  جمليد )ا  1/32)
(، ة حشي  عثد  فسن  حعثاد شرح 18 يف شرح ثالثة   صنل )ا  ل  حشي   سن ع يم ( قا2)

(  قا  حر ن  س  من   مساء  مل تصة اب  عل ٩2مقدمة رساحة  سن أ  زيد  حقرية ين )ا  
 ةجل ال يطلا عل  مريهي 

ن (   حظالر  ملقفنم من  صنا  حيفتاف ة حسنة أا  مس.  حر 1/68قال   يفمع يف معار   حقثنل )( 3)
 (ي 54يدل عل   حصقة  حا تية من  ي   تصا . تعاي ابحر ةي ة  ظر  رةضة  فث  )ا  
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/ف[ 136]، ة حن  د  حاي حيا كم ل. شعء، ة آلتر  حاي حيا سعده شعء، شعء
، ةحننه، ة حاي أعثده أة أساد ح.، ة حاي  قسع سيده، ةمقلِ ش  حقلنف، (1)ة حقيُّنم

ة ملفيمن ةعاليم ، ة حاي تردي  ابحعظمة ة حقدرة، ة حاي سرأ  حنيسمة،   ثية (2)اة حاي  َولَ 
ة ي. ، سن ء أطلا أة قصد  حثاري أة مريه؛ حصر  ت.؛  تنعقد  حيم  ساح  كلِ .،  ح ينف

، (3)ةلن هللا، أاي   ِلف ابس  من   مساء حيا سصريحق قال ابس  ة  د؛ ةجٌ. مريشٌ 
ة  ك رةا ، ةقاال   ا صرحياا، (4) خلاحا ة حري زق من لاه  ملرتثة،  ل يلةجعل  إلمام ة ح

 ي(5)جعلن ا كنايتاا ةعدة ا يف  ملرتثة  ح ا ية
ةقاي  ن  ،   عقدل ميين.،  إاي  ن  س.  حيم  أة أطلا؛ ةحن قال  اب    علن كا 

  ، أة آمن هللا، أست   اب أة ، أة  عتصمُي اب ، كما حن قال  أردُل ةثقُي اب ،  مريلا
ةمليطف  ، (6)قال  حعر قينا ة حث ني ة حرة ين ةآترةا  ال ييفنا مييناً ،   علني ،  ستدأل
كما يف ،  (8)ةرةي عن مري  حعر قي  أ ي. ال يُقثل قنح.  يما يتعليا حبا  آلدمي ، (7) إلمام
  ملاةرديةطرد ا  ،(1٠)   ي. ةجفاامهاأحد؛ طريقان، ةيف قثنح. يف  ا هللا تعاي (٩) إليالء

                                                           

 (ي 1/678(، تقسري  سن ك ري )1/312  لن  حقائ  عل  كل شعءي   ظر  تقسري  حث ني )قينم(  ح1)
 (،243( خمتار  حص اح )ا  3/471   حشايي   ظر   حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر ) حقلا( 2)

 (ي 26/3٠8    حعرةل )
 ( عن  سن كجي 12/241 يفاه  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 3)
 (ي 7/2٠5(،  حنسيط )18/2٩2  ظر  هناية  ملطلش )( 4)
(،  حعليل 11/11(، رةضة  حطاحث  )8/٩8(،  حتفايش )15/257  ظر    اةي  حيفثري )( 5)

 (ي 14/416(، كقاية  حنثي. )12/241شرح  حنجيل )
(، ة كر 8/٩8(،  حتفايش )1٠/381(، حبر  ملالش )15/276  ظر    اةي  حيفثري )( 6)

 (أ أ .  ملالشي 11/8 حننةي يف رةضة  حطاحث  )
 (ي 18/2٩3  ظر  هناية  ملطلش )( 7)
 (ي 7/2٠5(، ة ح ل يل يف  حنسيط )18/2٩2 إلمام يف هناية  ملطلش )ممن قال هبا   حقنل ( 8)
    لف عل   المتنا  من ة.ء  حلةجة مطلقا، أة مدة تليد عل  أرسعة أشفر،   ظر   إليالء( ٩)

 (ي 5/15(، م    فتا  )411(، كقاية   تيار )ا  ٩/1٩6 حعليل شرح  حنجيل )
 حنج.   ةل  أ . يقثل، كما حن قال حلةجت.  أ ي طاحا، ةزع  أ . أر د طالقا من ةاثق،  إ . ( 1٠)

يدين؛  ا  حطالق أسر   قن  ، ة حنج.  ح اين  ال يقثل؛  ا  حيفقارة تتعلا ابحلقظ  فرتم 
ظ  حاي أظفره   تاحق.، ةقظفار ما خياحف  حلقظ ال يسقط ما  كرانه من قظفار  حلق

 (ي 12/237ةخماحقت.ي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )
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 إ ي. جلم  ي. ؛ يف كل  س  صريحق من أمساء هللا تعاي دتل علي. قال حقظ  ملفيمن
أاي من   ص اف ، ةعن  سن كج، (2)حلقاضع   حقطع ابحقثنل والطريق الثاين، (1) حقثنل

قال  حر  عع  ، -(3) نق ابحتاء  مل ناة -ةس  قنح.     ، من مل يقر ِق س  قنح.  اب 
، (4)كما سيها يف قنح.    ،  يقت ع قثثال تاللق يف كن . ميينًا عند  إلطالق

  ي. ميٌ  سيفلِ  ؛ قال  ةأشار  اعٌة يف قنح.  ةهللا   علني ، (5)ة  ك رةا عل  ما تقديم
حيفني   شث. أ ي. كقنح. اب ؛  الق 

ق   قال  ةهللا  ة يف   حرة ين عن سع ف  أ ي.، (6)
 ي(7)ةقال كاا مييناً ،  إاي كاا من ألل  حعرسية مل ييفني مييناً ؛   علن

حيفن  ح احش  ستعماح. يف ،   قاي كاا ابس  يُطلا عل  هللا ةعل  مريهاملرتبة الثاين
، ة فا  كناي، ة حقالر، ة حقادر، ة ملتيفربِ  ، ة حريف ِ ، ة  ا ِ ، ة جلثيار، كاحري ي ؛   قِ . تعاي

، ةشاي  ح ل يل  قال  ق   أطلا كاا ميينًا اب  تعاي، ةقال  ال،  إاي  ن ه كاا ميينًا اب 
، (٩)ةقال  حر  عع  ُيشث. أاي ييفنا من  ملرتثة  ح اح ة، (8)ةعدي يف لاه  ملرتثة  حعلي  ة  يفي 

  عع  ُيشث. أاي ةقال  حر ، (11)ةعدي أي اً   حسيميع ة حثصري، (1٠)ةقد عدي ا  حث ني منفا
 حري ي  من  ملرتثة  (13)ةعدي  حقاضياا  سن كج ة حطيربي، (12)ييفنا من  ملرتثة  ح اح ة

                                                           

 ي (15/25٩  اةي  حيفثري )  ظر  ( 1)
 (ي 12/237  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)
 ي (12/238 حعليل شرح  حنجيل ) يفاه  حر  عع عن. يف ( 3)
 (ي 317 ر  )ا(   ظ4)
   ظر  ملرجع  حساساي  يع  أ . مي  عند  إلطالق عند   ك رين تالل  يفاية  سن كجي( 5)
 ظر   ملرجع  حساساي (   6)
 (، ة سش  حقنل قي أ  قس اق  ملرةزيي 1٠/382  ظر  حبر  ملالش )( 7)
 (ي 7/2٠6  ظر   حنسيط )( 8)
 ي (12/242 حعليل شرح  حنجيل )  ظر  ( ٩)
 أي من  ملرتثة  ح ا يةي ( 1٠)
 (ي 8/٩8  ظر   حتفايش )( 11)
 (ي 12/242 حنجيل )   ظر   حعليل شرح ( 12)
(، ست قيا  أ د 4٠7سل جعل  حطربي  الس   حر ي  يف  ملرتثة  ح ا يةي   ظر   حتعليقة )ا  ( 13)

 سن انصر  ح امديي 
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ة يف   ملاةردي يف   عقاد  حيم  ، (2)ةمليط  حرة ين قائل.، ق اقًا ح. ابحري ن؛ (1)  ةي
  قال  قاي ، (3)ةجف  -ابحعظي  ة حعليل ة حر  ي  ة حقادر ة حقالر ة ملل  -عند  إلطالق

ةقاي ملش  ستعماح. يف  اِ   حعثاد مل ، ملش  ستعماح. يف  اِ  هللا تعاي   عقد هبا قطعاً 
ةصقتا  مق ، ةقال يف  جلثيار ة ملتيفربِ    ا ةصف مدحق يف  اِ  هللا تعاي، ينعقد هبا قطعاً 
قاي ترجا خمر  ة ،  إاي تر  من   احف خمر   ملدح   عقدل  حيم  هبما، يف  ِا  حعثد

، صر ئحٌ  (5)أاي   مساء  حتسعة مائة ة حتسع   حيت ةرد يف  خلرب؛ ة ي. ةج.، (4) حايم  ال
  أحدمها؛ وجهانق   أطلا ، ةيف   عقادلا سقنح.  ة اِ  هللا تعاي، سيفل ق منفا  حيم تنعقد 

ا ال تنعقد ةلن  - رمهاوأظه، (7) ملالش (6)ةص ي .  إلمام ة سث. قي )أئمة(، أهني
ا تنعقد - حاي علي.  جلمفنر  (8) ملنصنا  لن  د ع  أ ي. أر د س. مري ، ةعل  لا ، (٩)أهني

ةال ييفنا  ،(1٠)يُقثل –ةلن ظالر  حني،  – أصحها؛ أوجه ثالثة قع قثنل قنح. ،  حيم 
                                                           

 (ي 12/241 حعليل شرح  حنجيل )   ظر  قنل  سن كج يف( 1)
 أقف علي. يف حبر  ملالش ةال من  قل. عن.ي  ( مل2)
 ليثا  مساء هللا تعاي،  ا  ملقصند س.   مياا يف  ح احش، ة حنج. أ د ا  ييفن .  احقا هبا ت( 3)

 ح اين  ق . ال ييفنا  احقا؛  هنا مع تساةي  ال تمال  ي. تصري كناية ال يتعلا هبا مع  قد 
 (15/26٠ إلر دة  يف ي   ظر    اةي  حيفثري )

   ظر   ملرجع  حساساي ( 4)
(، ٩/118ن يد، ابف  قا   مائة  مسا قال ة  د  )أتر   حث اري يف ص ي .، كتاف   حت( 5)

( ةمسل  يف ص ي .، كتاف   حاكر ة حدعاء، ة حتنسة ة الست قار، ابف  يف 73٩2سرق   )
قال  )قا   أا رسنل هللا (، عن أ  لريرة2677(، سرق   )4/2٠62أمساء هللا تعاي )

 جلنة(، ةةرد عدلا عند  حرتماي   تسعة ةتسع   مسا، مائة قال ة  د ، من أ صالا دتل 
(، ةقال   دي  مريش، ةضعق.  حشي    حثاين يف 5٠7(، سرق   )5/411يف جامع. )

 (ي 2288(، سرق   )2/7٠7مشيفاة  ملصاسيح )
 (ي 18/2٩٩يف  مل طن. أ .، ة مل ثي لن  ملنجند يف هناية  ملطلش )( 6)
 (ي 7/2٠6ن  امد  ح ل يل يف  حنسيط )  ظر   ملرجع  حساسا، ةممن قال هبا   حقنل  أس ( 7)
 ي (7/65  م )  ظر  ( 8)
(، ةجلم س.  ملاةردي يف   اةي  حيفثري 12/242أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( ٩)

 (ي 326(، ة حننةي يف منفا   حطاحث  )ا  1٩4(، ة حشري زي يف  حتنثية )ا  15/275)
 (ي 6/184ي  يف م    فتا  )، ةقطع س.  حشرس(7/65  م )  ظر  ( 1٠)
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  واثلثها،  ق . ةيُقثل قاي مل يتعليا س.،   ال يُقثل قنح. ق   تعليا س.  اُّ آدمعواثنيها، مييناً 
لا  كلُّ. ، مل يُقثل، ةقاي أر د ما ال حيتمل.، قُثل قنح.، كاحعثاد ل؛  قاي أر د س. أمر ً  حيتمل.

، ةقال  ال، قال  ملتنيل  قاي  ن  س.  حيم  كاا مييناً ،  إاي ر ع.، ابجلر ِ ، ق   قال  ة اِ  هللا
 ي(2)صش  ملنعة حاي أةرده  حث ني يف  حني ، (1)ةقاي  صش ةأطلا  نجفاا

ةقال ، كقنح.  ِصدقاً ؛  قال سع ف   حيا سيم ق ، ةحن قال   قيًا أ عل كا  
/أ[ ةينث ع أاي جُيعل 137قال  حر  عع  ]،  إاي   ا لن هللا تعاي، (3)آترةا  لن مي ٌ 

 ي(4)ةيُر جع، كناية
أاي  قال  حر  عع  ةح ، (5)قال سع ف   لن مي ٌ ، ةحن قال  سس  هللا   عل كا  

ةقاي أر د ، ةكا  قاي جعلنا  س  صلة، تقنل  ق   قلنا   الس  لن  ملسمي   ا لف اب 
 ي(6) ليا سيم ق ، ابالس   حتيسمية

 املرتبة الثالثة: وفيها مسائل:
، ةقدرت. ةكالم.، كقنح.  ةعل  هللا تعاي؛  (7)    لف سصقال هللا  ملعننيةاألوىل

                                                           

 حنج.   ةل  ال ييفنا ميينا؛  ا لاه  حصي ة حيسي صي ة حيم ، ة حنج.  ح اين  ييفنا ميينا، ( 1)
 ييفنا معناه  حبا هللا ال أ عل كا ،  ر ع  رل  خلقض  صار منصنابًي   ظر  تتمة  إلاب ة 

 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 11٠)ا  
 ي (8/٩٩ش ) حتفاي  ظر  ( 2)
 ( عن  تاةي  حققي. أ   حلي ي 12/353 قل.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 3)
   ظر   ملرجع  حساسا(ي ( 4)
(،  قة 12/354لاه عثارة  حر  عع، ةيقصد سثع ف    نقيةي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 5)

  (ي4/3٠5(،  حث ر  حر ئا )346(، حساا   يفام )ا  1٠/7 فتا  )
 (ي 12/354  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 6)
مصطلح عند سعض   شاعرة؛  ي  قسمن   حصقال قي أرسعة أقسام؛  لن   حصقال  ملعننية( 7)

صقال  ملعاين، ة حصقال  ملعننية، ة حصقال  حسلثية، ة حصقة  حنقسية، ة حصقال  ملعننية 
ل      يفام  ح استة حلمنصنل هبا معللة سعلل قائمة ابملنصنل، ةلع كن . ) ياً، عليماً، عند

(  قا من عديلا 1/1٠8قدير ً، مريد ً، مسيعاً، سصري ً، متيفلماً، قال  إلمام  حاليب يف كتاس.  حعرش )
 حيت يلعمنا من لؤالء عدُّةلا سناًء عل  ما يسمن .   احة  ملعننية  -أي لاه  حصقال  حسثعة –
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ا صرحيٌة ينعقد هبا  حيم  عند  إلطالقأحدها  (1) كره  ح ل يل، أوجهٌ  ي. ثالثة  ،   أهني
ةيف قثنح. ابطناً ، مل يُقثل ظالرً  قاي تعليا س.  ا  آدمع،  لن قال  أردُل مري  حيم 

ا كنايةوالثاين، (2)أص فما  أ ي. ال يُقثل؛  حنجفاا ةمقت اه أاي  حيم  ال تنعقد ،   أهني
 ُي مل  حيفناية لنا عل  أ ي. ، عع  ةلا  ال ينجد يف كتثف قال  حر  ، هبا قال ابحنيية

ةقال  ، ة عرتن سع ف  عل   حر  عع، (4)ةكا  رة ه  إلمام، (3)ينصرل عن  حيم  ابحنيية
 إاي قصد مري ،   أاي  حيم  تنعقد هبا عند  إلطالقوالثالث، (5)يف كالمف  ما يدل علي.

ةسيفالم هللا   صن ل ، ةابحعل   ملعلنم، رة  ملقدةرأباي قال  أردُل ابحقد؛  حيم  اب 
ةيف تعلُّق. يف  حظيالر ق   تعليا ، قاي مل يتعليا س.  اُّ آدمع؛ ةس ي ،  ملسمنعة من  حعلني
 يكقنح.  ةعلِ  هللا،  ةسصِر هللا، ةمسِع هللا، ةقنح.  ةمشيئِة هللا، (6)س.  اُّ آدمع ةجفاا

                                                           

أهنا ة سطة ثثنتية؛ ال معدةمة ةال منجندة، قال  ة حت قيا أا لا  تر  ة ةتيال، ةأا  حعقل 
 حص يح ال جيعل س   حشعء ة قي . ة سطة  حثتة،  يفل ما حيا  نجند  فن معدةم قطعاً، ةكل 

  ظر  درء ما حيا  عدةم  فن منجند قطعاً، ةال ة سطة  حثتة، كما لن معرةل عند  حعقالءي ة 
 (ي 221(،  حصقال  إلنية يف  حيفتاف ة حسنة  حنثنية )ا  332 حتعارن )ا  

 ي (7/2٠6 حنسيط )  ظر  ( 1)
(، رةضة 18/2٩3، ة  ظر  هناية  ملطلش )(15/261  اةي  حيفثري )جلم س.  ملاةردي يف ( 2)

 (ي 11/1٠ حطاحث  )
 (ي 12/244  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 3)
 (ي 18/2٩3هناية  ملطلش )  ظر  ( 4)
(، ست قيا   سن قسر لي ،  ي  قال  دعن ه 2٩1منف   سن  حر عة يف  ملطلش  حعايل )ا  ( 5)

أب . ال ينجد يف كتش   ص اف تالل يف  ال عقاد عند  إلطالق، أر د مصر ا س.  يما 
. ة ا هللا، ينجد  ي.  خلالل  يما حنن  ي. قطعا، قال   من قال قا قنح.  ةعظمة هللا كقنح

عل   حقصد، ةق   قال ساح  يف قنح.  ةعظمة  قائل أبا  ح  كناية، يتنقف   عقاد  حيم 
هللا، كاا قائال س. يف قنح.  ةعل  هللا، ةكالم هللا، من طريا   ةي؛  ا   لف سعظمة هللا 

جعل لا   حقائل   لف  ا ال يقثل  تعاي ال يقثل  حتانز، ة  لف ابحقدرة ةحننلا يقثل.،  إ  
  حتانز كناية  فن جاعل ملا يقثل. كناية أةيي   تف  ستصرلي 

 حنج.   ةل  يقثل يف  حظالر، ة حنج.  ح اين  ال يقثل يف  حظالري   ظر  هناية  ملطلش ( 6)
 (ي 14/421(، كقاية  حنثي. يف شرح  حتنثي. )18/2٩3)
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قال  ةال ، قال  حثند ياع  ةسسنرة ةآية من.، (1)ةحن  لف ابحقرآا   عقدل ميين.
ةقال يف  حتيتمة  قاي أر د س. مري ، (2)  ي. عنده مري خملنقق ؛  ،ي  ي. حيفني. مقت   مالث.

ةيظفر أاي أيا  ي. ما ي   تف ، (3) إ ي. ةرد يف  خلطثة ة حصيالة، ما تنعقد س.  حيم  قُثل
قال  حقاضع ة حث ني ةمري ا  ةحن قال  ةقرآا هللا ةكتاف ، (4)تقديم يف قنح.  ةكالم هللا

ةكا  قال  حقاضع ة ملرةرةزي   يما ق    لف  ا لن م َثي س  ، (5)  عقدل ميين.، هللا
؛ ةق    لف ابملص ف كهاي قال  ةُ رمة لا   ملص ف، قال  ملتنيل، (6)د يت  ملص ف

حقاضع  ةحن أطلا   َِلف ابملص ف مل ييفن قال  ، (7) إاي أر د  حنرق ة جللد مل ييفن مييناً 
تطيش  (٩)ةأ ىت س. أسن  حقاس   حدةحعع، قال  حنينةي  قد صريح سع ف  أب ي. مي ٌ ، (8)مييناً 

قال  حقاضع  ق   ، (11)ةأ ىت س.  سن  حصيالح أي اً ي (1٠)  تف ، دمشا من  ملتهترين

                                                           

 (ي 12/243(،  حعليل شرح  حنجيل )6/184(، م    فتا  )11/13  ظر  رةضة  حطاحث  )( 1)
(، ست قيا   سن قسر لي ، ةكنا  حقرآا مري 2٩2 قل. عن.  سن  حر عة يف  ملطلش  حعايل )ا  ( 2)

خملنق حيا عند  حشا عع  قط سل لن   ا،  حاي علي.  حسلف ةألل  حسنة ة جلماعة؛  ا 
ات.، ةصقال هللا مري خملنقة، ةقد  قل ق ا   حسلف عل   حقرآا كالم هللا، ةكالم هللا من صق
(،  إلمياا 1/161) (، كتاف  حسنة حعثد هللا  سن أ د1/74لا ي   ظر   القتصاد يف  العتقاد )

 (ي 1/1٠6( ة مللل ة حن ل حلشفرستاين )2/375(،  حعرش )1/315السن تيمية )
 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 111)ن     ظر  تتمة  إلاب ة( 3)
 (ي 3٠7 ع )ا( ر ج4)
 (ي 8/٩٩(،  حتفايش )4٠5  ظر   تاة   حقاضع)ا  ( 5)
 (ي 12/143(،  حعليل شرح  حنجيل )4٠5  ظر  تاة   حقاضع  س  )ا  ( 6)
 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 115  ظر  تتمة  إلاب ة )ا  ( 7)
 (ي 4٠5 )ا    ظر   تاة   حقاضع  س ( 8)
لن عثد  ملل  سن زيد  حت ليب أسن  حقاس   حدةحعع تطيش دمشا ة ملدرل هبا ةحد سنة ( ٩)

(، طثقال 7/187طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع ) ه(5٩8)، ةتنيف سنة ه(5٠7)
 (ي 11/13(، ة  ظر قنح. يف رةضة  حطاحث  )2/32 حشا عية السن قاض  شفثة )

 (11/13) رةضة  حطاحث   ظر  ( 1٠)
 (ي 2/478  ظر   تاة   سن  حصالح ) (11)
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 فن كا لف ، حقرآا من  (1)أة ابآلية  ملنسنتة، أة  إلَّيل، سل  ابحتينر ة لف  مل
 ي(2) إ ي. من كالم هللا تعاي؛ ابحقرآا

  أ ي. أحدمها؛ فطريقان، ةِعليت.، ةكرب ئ.، ةعظمت.،   حن قال  ةجالل هللاالثانية
يقثل  ي. دعن  قر دة ةال ،  ينعقد س.  حيم  عند  إلطالق، ة حري ن، صريٌح كا لف اب 

،   أ ي. كا ِلف ابحقدرة ة حعل والثاين، (3)ةيف  حثاطن  حنجفاا، مري هللا تعاي يف  حظيالر
 ي(4) ييفنا عل   خلالل  ملتقديم  يفما

 يها ، كقنح.  ة ا هللا،    أ ي. صريحٌ أحدمها؛ فطريقان،   حن قاح  ةُ رمة هللاالثالثة
،   أ ي. كا ِلف ابحصِ قال يف قنح.  ةعل  هللاوالثاين، أة صريحٌ   ي.  خلالل يف أ ي. كنايةٌ 

 يلل يُقثل ظالر ً؟،  يها  ي.  خلالل يف أ ي. ق    د ع  أ ي. أر د مري   لف اب  تعاي، ةقدرت.
  واثنيها،   أ ي. علم.أحدمها؛  قع معناه ثالثة أقن ل،   ق   قال  حعمرة هللاالرابعة

ةتقديره  ، ةعل  كلي  الق قاي  ن  س.  حيم  كاا مييناً ، (5)  أ ي.  قُّ.واثلثها، أ ي. سقاؤه
  أ ي.  ِلٌف سصقة أحدمها؛ فطريقان، ةقاي أطلا ةمل ينن شيئاً ، أة َقَسمع، حعمرا ميي 

لا  يستمر عل   حقنح  ة ، (6) ينعقد س.  حيم  عند  إلطالق عل   ملالش،   تية
ةلن ، ةلن يستمر عل   حقنل  ح اح ،   أ ي. كنايةواثنيهما، (7)ةص  .  اعة،   ةح 

                                                           

 خلطاف  حد ل عل   رتقا    يف   ح اسي ابخلطاف  ملتقدم عل  ةلن  ، حنس من    (  ملنسنخ1)
ق. ،  ا يف   ملر ن  لن  ملنسنخي   ظر   حققي. ة ملتقةج. حناله حيفاا اثستا س. مع تر تي. عن.

 ي (86 ملستصق  )ا  ( 1/245حل طيش  حث د دي )
 (ي 14/42٠كقاية  حنثي. ) أي ينعقد مي ،  قل. عن.  سن  حر عة يف (2)
(، 2٩5ج.   ةل  أ . يقثل، ة حنج.  ح اين  أ . ال يقثلي   ظر   ملطلش  حعايل )ا  (  حن 3)

 ست قيا   سن قسر لي ي 
 (ي 3٠7 ر جع )ا( 4)
(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر 273 مريش أحقاظ  حشا عع )ا    ظر   حل لر يف( 5)

 (ي 18/36(، ة جملمن  )1٠/5٠5(،  حثياا حلعمر ين، )15/273(ي   اةي  حيفثري، )3/2٩8)
(ي ةجلم س.  حث ني يف  حتفايش 12/248لن   صح عند  حر  عع، يف  حعليل شرح  حنجيل، )( 6)

( عن  حثند ياع أ . قال  لن 14/423ية  حنثي.، )(، ة يف   سن  حر عة يف كقا8/1٠٠)
 ظالر  ملالشي 

 (ي 12/248منف   سن سريج، ة سن سلمةي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 7)
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أ ي. قال   ة يف   إلمام عن شي .، (2)ةص ي .  اعٌة منف   حر  عع (1) ص. يف  مل تصر
يسي من  اي  حالم ح، يلت ا ابحقس  ابحصيقال، ةقنح.  ةعمر هللا، حعمرة هللا كناية
 ي(3)ة ست سن.، خبالل  حن ة،  رةل  حقس 

 فرع:
ق   أر د س. ،  فن مي ٌ ، قال  حر  عع  يف كتش   نقية أ ي. حن قال  ةسلطاا هللا

، (5)ةم ث.، ة يفا أ ي. حن قال  ةر ة هللا، ةس.  قنل، (4)ةقاي أر د س.  ملقدةر  ال،  حقدرة
ةقاي ، (6) د س. قر دة  حنِ عمة أة قر دة  حعقنسة  فن مي ٌ ةُيشث. أاي يُقال  قاي أر ، مل ييفن مييناً 

أاي قنح.  سصقة  (8)منف  ة يفع أي ًا عن  تاة   حققي. أ   حلي ، (7)أر د س.  حقعل  ال
 يقال أاي يريد  حنصف،   ةُيشث. أاي ييفنا مييناً (1٠)قال، (٩)هللا حيا سيم ق 
ةيف  اِ  مريه ةال ي ِلش  ستعماح. يف أ د ،   ما يُطلا يف  اِ  هللا تعايرابعةاملرتبة ال

ة ح    ، ة حعامل، ة حيفرن، ة ملؤمن، ة  ع  ، ة ملرئع، /ف[137ة حشيعء ]، كاملنجند؛   حطير  

                                                           

 (ي 8/3٩7  ظر  خمتصر  مللين )( 1)
 ي (12/248 حعليل شرح  حنجيل )  ظر  ( 2)
 (ي 18/3٠٠  ظر  هناية  ملطلش )( 3)
 (ي 3/6(، سد ئع  حصنائع )8/135)  ظر   ملثسن. حلسرتسع ( 4)
 (ي 8/131(،  ملثسن. حلسرتسع )3/6، سد ئع  حصنائع )(3/175  صل )  ظر  ( 5)
 حصن ف ة حاي علي. ألل  حسنة ة جلماعة  أا  حر ة ة ح  ش من صقال هللا  حقعلية، ( 6)

  ظر   ةلع صقال  قيقية تليا جبالح.، ةال يؤةحنهنا  ر دة  حنعمة، ةقر دة  حعقنسةي
 (ي 42شرح  حعقيدة   صقفا ية )ا   ،(31 حتدمرية )ا  

 ي (1/222 حصن عا  ملرسلة )(ي 3/17(، جممن   حقتاة  )12/35٠  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 7)
د ، تنيف   حسمرقندي   نقع،  حيَمعيُرةل  َِِمام لن  صر سن  مد سن قسر لي  أسن  حلي ( 8)  ني

، من مؤحقات.  تنثي.  ح ا ل ،  حقتاة ، عينا  ملسائل، شرح  جلامع  حص ريي ه(375)سنة 
(،  جلن لر  مل ية يف 8/27(،   عالم حللركلع )12/333  ظر  سري أعالم  حنثالء )

 (ي 2/1٩6  نقية ) طثقال
( عن 12/354شرح  حنجيل )مل أقف عل  من  يف  عن أ   حلي ، ة حر  عع  يفاه يف  حعليل ( ٩)

 (ي 3/55(،  حنفر  حقائا )3/715(،  حدر  مل تار )4/311سعض   نقية، ة  ظر   حث ر  حر ئا )
 (ي12/354 حعليل شرح  حنجيل )يف  أي  حر  عع( 1٠)
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ةقطع ، ةقال  ال،   أا   حيم  تنعقد هبا قاي  ن  س. هللا تعايأحدمها؛ وجهان قي. ، ةحننه
ا ال تنعقد هبا ةقاي  ن  س.واثنيهما، (1)ف  س.سع  منف   حر  عع يف ، ةرج .  اعة،   أهني
، حيفني.  كره  يما عد   حشيعء ة ملرئع، (4)ةتثع.  حنينةي، (3)ةقطع يف  فرر اب ةل، (2) حشرح

 ،(5)ةحألصنحي   ي. تاللٌ ، ة ملسهحة مثنية عل  ص ة قطالق حقظ  حشيعء عل  هللا تعاي
ةلن  أاي ما ةرد من أمسائ. تعاي يف سياا  حتسعة ، ةخيري  من  حنج.  ملتقديم ةجٌ. اثح ٌ 

ةما مل يَرِد  يفا مل ينعقد ، كا عي ة ملؤمن ة حيفرن؛  ةقاي مل يننه، ة حتسع   مسًا ينعقد س.  حيم 
صار  -سعدلا ستشديد  حالم ة ال   حف  حيت  -ةحن قال  سِلي. ، كاحشيعء ة ملنجند؛  س.

ةقاي  ن لا س. قال  حشي  ،  إاي مل ينن س.  حيم  مل ينعقد، (6)مدحنل  حلقظ يف  حظيالر  حرطنسة
قال  حشي   سن ، (8)ة سع.  ح ل يل، (7)ةحُيمل  ال   حف عل   حلي ن، أسن  مد  ينعقد

 ينث ع ، (1٠)ةلع شائعة يف أحسنة  حعامة، (٩) يفالا  حلجاجع،  حصيالح  حيا  نًا لن ح ة
 ي(12)ينث ع أاي ال ييفنا مييناً  ةقال  حننةي ، (11)أاي جُيعل  ح  مييناً عند  إلطالق

                                                           

 (ي 14/417(، ة سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )8/٩8منف   حث ني يف  حتفايش )( 1)
 (ي 12/235 ملعرةل ابحشرح  حيفثري )   ظر   حعليل شرح  حنجيل( 2)
 (ي 473  ظر   فرر )ا  ( 3)
 (ي 11/11  ظر  رةضة  حطاحث  )( 4)
يف ابف  حعقيدة،  قد  لش سع ف  قي أا حقظ )شعء( ال جينز  يقصد اب صنحي   ملتيفلم ( 5)

ن.، ةال  حصن ف  أ . يطلا عل  هللا تعاي من ابف  إلتثار ع قالق. عل  عل  هللا مطلقاً،
(، 1/237(،  حعرش حلاليب )6/142يطلا علي. من ابف  حتسميةي   ظر  جممن   حقتاة  )

 (ي 175(،  حصقال  إلنية يف  حيفتاف ة حسنة )ا  1/162سد ئع  حقن ئد )
 (ي 1/75  ظر   فرة  حل ة )( 6)
 (ي 18/2٩٩  ظر  هناية  ملطلش )( 7)
 (ي 7/2٠8  ظر   حنسيط )( 8)
، من مؤحقات.  كتاف ه(34٠)قاس  عثد  حر ن سن قس اق  حلجاجع، تنيف سنة لن أسن  ح( ٩)

 جلمل، ة إلي اح، ةشرح تطثة أدف  حيفتافي   ظر  للة   حثاء يف طثقال   دابء )ا  
 (ي 2/16٠( ق ثاه  حرة ة عل  أ ثاه  حن اة )15/476(، سري أعالم  حنثالء )227

 (ي 2٩ا    ظر   شتقاق أمساء هللا حللجاجع )( 1٠)
 (ي 4/278  ظر  شرح مشيفل  حنسيط )( 11)
(، قال   ا  حيم  ال ييفنا قال ابس  هللا تعاي أة صقت.، 11/1٠  ظر  رةضة  حطاحث  )( 12)

 ةال يسل  أا لا   ن،  ا  حل ن خماحقة صن ف  إلعر ف، سل لاه كلمة أتر ي 
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 فصل: ح أدوات القسم:
  ثالثة درجاتة ح رابا   ةالا عل  ، ةلع تنقس  قي أ عال ةأمساء ة رةل

كما حن قال  أقسمي ؛  ةلن  يفا أظفر، ُيستعمل يف  حيم  ةيف مريلا   مااألوىل
 ل. ، ةأةيل اب ، ةآحَيي اب ، أة أ لف اب ، أة  لقي اب ، أة أُقِس  اب ، اب 

  أاي يقنل  الثانية،  ييفنا مييناً قطعاً ،   أاي يقنل  أردُل س.  حيم األوىل؛ ثالث أحوال
؛  ُيقثل يف  حثاطن، ةابحقعل  مل ار   حنعد، تثار عما م  أردُل ابحقعل  ملاضع  إل

ةيف  ظريه يف ، ةقاي مل يُعرل  احني، أ ي. يُقثل،  إاي ُعرل أاي ح. مييناً ماضية قُثل قنح. قطعاً 
، (3)أص فما  أ ي. يُقثل؛ (2)  أاي  يفا قنح أشهرها؛ طرقة يفا ، (1) إليالء أ ي. ال يُقثل

احلالة الثالث:    حقطع سعدم. ورابعها،  حقطع ابحقثنل واثلثها، (4)ر  حنيص   تقريواثنيهما
،   ينعقدأصحهما – (5)قوالنةقيل  – قع   عقاد ميين. ةجفاا ، أاي يُطلا ةمل ينن شيئاً 

ا ال ، (7)ة ح ل يل ةص ي .  إلمام، (6)ةجلم س.  حصيدالين،   الواثنيهما ة ي. ةج. اثحٌ   أهني
ةعن  سن كج  ، (8)ة ستثعده  إلمام، ةتنعقد سقنح.  أُقس  اب ،   أقسمُي اب تنعقد سقنح.

 منف  من ، ةيف  إليالء أ ي. مي ٌ ، أاي أصل  خلالل أاي ظالر  ص. يف   م أ ي. حيا سيم ق 
 ي(1٠) ح ا ية كما مري يف،   حنيص   (٩)ةمنف  من قرير، أثثي  يفما  حقنح 

                                                           

 (ي 5/283، 7/64  ظر    م ) ( 1)
 (ي 12/245 حعليل شرح  حنجيل )أشفرلا  حر  عع يف ( 2)
(، 8/1٠٠(، ة حث ني يف  حتفايش، )12/245ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل، )( 3)

 ة حقنل  ح اين  أ . ال يقثل، ال يف  إليالء ةال يف مريهي 
  حن،   ةل  أ . يقثل يف قنح. يف   مياا، ة حن،  ح اين  أ . ال يقثل قنح. يف  إليالءي   ظر ( 4)

 (ي 5/283، 7/64  م )
 (ي 18/2٩4  ظر  هناية  ملطلش )( 5)
 ي (12/245 حعليل شرح  حنجيل ) قل. عن.  حر  عع يف ( 6)
 ي  حثالدي(، ست قيا  أ د سن  مد 352(،  حثسيط )ا  18/2٩4  ظر  هناية  ملطلش )( 7)
 (ي 18/2٩5  ظر  هناية  ملطلش )( 8)
 ملالش، ة ملر د  أ . مل يرده،  فن كاجلازم س.ي   ظر   حقن ك.  يف   من مصطل ال، ةقررهأقره( ٩)

 (ي 17(، معا  مصطل ال  ق.  حشا عية )ا  138 مليفية )ا  
 (ي 5/283، 7/64، ة  ظر    م )(12/245 حعليل شرح  حنجيل ) قل. عن.  حر  عع يف ( 1٠)
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ة ي. ، ةلن يف مريلا أظفر، ُيستعمل يف  حيم  ةيف مريلا   ماالدرجة الثانية
 :مسألتان

أمساء ُتستعمل يف  حيم   - ةكقاحت.، أة أما ت.، أة مي اق.،   قنح.  علع عفد هللااألوىل
ة يما أتا عل   حاِ مة س. يف ،  إ ي. يُستعمل يف ةصية هللا تعاي عثاده ابملقرةضال؛ -ةمريلا 

، ةيف  ست قاق هللا تعاي عل  عثاده ما أةجث. عليف ، (1)ر ر سرسنسيت.ظفنر  آلابء من  إلق
ةقاي ، ةقاي أر د  ح اح ة  فن مي ٌ ، (2)) إاي أر د س. ة  د ً من   ةح   ليا سيم ق(، ةيعثِ دل  س.

ةحن  ع س  لاه   حقاظ ةأر د ، (3)أص فما  ال؛ أطلا ةمل يرد معييناً  قع كن . مييناً ةجفاا
،  ة جلمع أتكيدٌ ، كا ي ميينًا ة  دةً ،  ةأما ت.، ة مت.، ةمي اق.،  قال  عل  عفد هللا، م  حي

ةقال   حر  عع  ، ةال يتعليا اب َن   يفا قال كقيارة ة  دة، كما حن قال  ةهللا  حري ن  حري ي 
أي ، (4)ر ر ً ح  أاي تقنل  قاي قصد سيفلِ  حقظةق مييناً  لييفن كما حن  لف عل   حقعل  حن  د م

، ةقاي قصد  الستئنال  فل ييفنا ميينًا ة  دة أة أمياانً ،  إاي قصد  حتيهكيد كاا ميينًا ة  دة
قال  حننةي  لا  ص يٌح من  ٌا ، (6) ي. قنالا، ةقاي أطلا  عل  أي ِفما حُيمل، (5) ي. قنالا

 ر  قع تيفر ر  حيفقيارة   ق    ن   حتييفر -عن  سن  حقطاا -/أ[138قال  حدي رمع ]، (7)حلنيقل
 ي(8)ةطرده يف قنح.  ةهللا  حري ن  حري ي ،  حقنالا

                                                           

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ  ﴿يشري قي قنح. تعاي   (1)

 ي 172  عر ل   ﴾ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ  چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ 
 لاه  جلملة ميفررة يف  حنس ةي ( 2)
 (ي 12/248أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 3)
   ظر   ملرجع  حساساي ( 4)
ن كا تا عل   عل ،  حقنل   ةل  يللم. كقار ا؛  هنما مييناا اب   ن  هبما،  فن كما ح( 5)

ة حقنل  ح اين  ال تللم. قال كقارة ة  دة، ةلن   صح؛  ا  ح ا ية مل تقد قال ما أ ادت.   ةيي 
 (ي 1٠/587  ظر   حثياا )

 حقنل   ةل  أ . مي ؛ حلعادة  ح احثة ساح ، ة حقنل  ح اين  حيا سيم ؛   . حيتمل  حعثاد ل ( 6)
 (ي 12/248(،  حعليل شرح  حنجيل )3/٩7س.ي   ظر   ملفاف )ةحيتمل  ست قاق. ما تعثدان 

 (ي 11/16يع  كالم  حر  ععي   ظر  رةضة  حطاحث  )( 7)
 (ي 11/16  ظر  رةضة  حطاحث  )( 8)
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ةقاي أطلا ،  إاي  ن  س.  حيم   فن مي ٌ ، حن قال   ارل     علني كا   (1)الثانية
ةأجرة ا  يما ق   أت  سرت ة لاه  حلقظة ، كاحنجف  يف أقسمُي اب ،   نجفاا
ا شائعٌة عندل  يف  حَقَس ؛ (2)ر  ة  حقارسيةةقطع سع ف  سص، ابحقارسية قال ،  هني

، لل لن طاعٌة أم ال؟، ةيُنظر يف  مللتلم، أ ي.  ارٌ ،  حر  عع  ةينث ع أاي جُيعل قنح.   ارلُ 
 ي(3)ةجيري عل  كل قس   يفم.

 إاي ؛ أة شفدُل اب ، ةلن قنح.  أشفد اب ،   ما لن س   ثنت الدرجة الثالثة
أباي يريد ، قما أباي ييفنا مر ده مري  حَقَس ؛ ةقاي أر د مريلا،  حيم   فن مي أر د س. 

ة حنعد يف  ملستقثل ، ةيريد  إلتثار عن  ملاضع، ة حشيفادة سن د  يت. أة ال،  إلمياا اب 
  أاي يف  أشهرها؛ فطرقةقاي أطلا ةمل يُرِد شيئاً من  ح  ، مع قر دة  حقَس   ليسي سيم ق 

، ةاث يفما  ال، (5)ةجعل.  حثند ياع  ملالش، أ د ا  أ ي. مي ٌ ؛ (4)ينًا ةجفااكن . مي
ةجيعء من ،    حقطع ابح اينوالثالث،    حقطع اب ةلوالثاين، (6)ةينسش قي  ملالش

م أاي قنح.  أُقِس  ميينًا دةا أقسميُ  ةةجٌ. اثحٌ  مقر ِق س  قنح.  أشفد ،  حنج.  ملتقدِ 
ةمل خير ِجنه عل  ، نا  ق ي. ميٌ   اديع  أ ي. أر د تالل  ح  قُثل ظالر ً  إاي قل، ةشفدلُ 

ق   كاا كا اًب لل  (7)ة ريعن  عل   ملسهحة أاي  ملالعن،  خلالل يف قنح.  أُقس  ةأقسميُ 
                                                           

 أي  ملسهحة  ح ا يةي ( 1)
مل أقف عل  من قطع سصر  ة  حقارسية، ة كر  سن  حصالح يف شرح مشيفل  حنسيط ( 2)

؛ أ د ا  أ .  نلحة  حيفناية،  ال تيفنا ميينا من مري  ي ة، ة ح اين  ةجف ( أا  يفا 4/27٩)
 ي أ .  نلحة  حصريح، تيفنا ميينا، ةقا مل ينن

 ي (12/251  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 3)
 (ي 12/246لع أشفر  حطرق عند  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 4)
 ا  أم  عثد هللاي (، ست قي312  ظر   ملطلش  حعايل )ا  ( 5)
 حصن ف أ .  ملالش، ةلن  ملنصنا يف  مل تصر، ة حاي علي.  جلمفنري   ظر  رةضة ( 6)

(،  ملطلش 12/246(،  حعليل شرح  حنجيل )8/3٩8(، خمتصر  مللين )11/14 حطاحث  )
 (، ست قيا  أم  عثد هللاي 312 حعايل )ا  

  من  حلعاا، ةلن كلمال معلنمة جعلي  اة حلم طر قي قال من حط   ر ش.  ملالعن( 7)
(،  ٩/333(،  حعليل شرح  حنجيل )5/52ةأ ا  حعار س. أة قي  قع ةحدي   ظر  م    فتا  )

 (ي 14/327كقاية  حنثي. )
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  لل يللم.  حيفقيارة ق   (1)ةقريهبما  إلمام من  حنجف  يف أاي  ملنيل، تللم.  حيفقيارة؟
ةمييفن جر هنما ةقاي قصد  (3)،قال  إلمام  ة ا جار ا يف قصد  حيم  أي اً  ،(2)ةطئ؟

 ي(4)ةتنق ف  حر  عع  ي.، مري  حيم 
أة ، مل ييفن مييناً قاي  ن  مري  حيم ، أة علمُي اب    علني ، ةحن قال  أعلم اب  
، ة َأ لف أة  لقيُ أ، ةحن قال  أُقس  أة أَقسميُ ي ةقاي  ن  س.  حيم   فن مي ٌ ، أطلا

؛ مل ييفن مييناً ، ةمل يقل  اب  ةحننه، أة أعلم أة علمُي   علني كا ، أة أشفد أة شفدلُ 
 يسن ء  ن  أم ال

 فا ا  مساا ُيستعمالا يف ،   علني كا ، أة أمين هللا،   حن قال  أن هللاالرابعة
 إ   أر د  حيم  ؛ عل  س.  ال  خلرب حل، ةتقديره  أمين هللا قسمع،  حَقَس  ةيف مريه
ا تنعقدأظهرمها؛ فوجهانةقاي أطلا ، ةقاي  ن  مريه مل ينعقد،   عقدل ميين. ، (5)  أهني

، (6)ةأ ق.  ح ل يل اب ِلف اب  تعاي، ةيعربي عنفا أباي  حلقظ  كنايتاا أة صرحياا
ةيف ، مل يُقثل ظالر ً ،   إا  ديع  أ ي. ةري ، ةمقت اه   عقاد  حيم  س. عند  إلطالق قطعاً 

 يسقنح.  ة اِ  هللا (7)ةأ ق.  حث ني، قثنح. ابطناً ةجفاا
 :: احلروفالضرب الثاين

ةأصلفا ،    حتاء اثح ة   رةل،    حن ة،  حثاء  ملن دة؛ (8)ة رةل  حقس  ثالثة 
، ة حتيقدير  لقُي أة أقسمُي أة آحيُي اب ، ةلع من صلة   لف ة  قسام،   ةي

                                                           

منفا  ة.ء زةجت.، مطلقا، أة أك ر من أرسعة أشفري   ظر    لن   احف عل   متنا   ملنيل( 1)
 (ي ٩/1٩6(،  حعليل شرح  حنجيل )5/15م    فتا  ) (243 حطاحث  )ا  

ق   ةطئ  ملنيل زةجت. لل علي. كقارة؟  ي. ةجفاا يف  حقدن،  حنج.   ةل  أ . تللم.  حيفقارة، ( 2)
 (ي 14/388.  حيفقارةي   ظر  هناية  ملطلش )ةلن  حقنل يف  جلديد، ة حنج.  ح اين  ال تللم

 (ي 18/2٩5  ظر  هناية  ملطلش )( 3)
 (ي 12/246 ي   كر  حطرق ةتعليالت. ةمل يعلا عليفاي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 4)
ة حنج.  ح اين  أ . حيا سيم ؛   . ال يعر . قال تن ا  حنال، ةلن   صح يف رةضة  حطاحث  ( 5)

 (ي 12/247ظفره  حر  عع  حعليل شرح  حنجيل )(، ةأ11/15)
 (ي 7/21٠  ظر   حنسيط )( 6)

 (ي 8/٩٩(   ظر   حتفايش )(7
 (ي2٠3  ا)  حعرسية ، أسر ر(318/ 1)  إلي اح شن لد قي اح (8)
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ا جينز قضمار  حقعل ؛ ةلع أع  من أتتيفا، ة ال   حف ةسقيي  حثاء د حة علي.  إهني
ة حن ة سدل من ، ةيدتل عل   حظالر ة مل مر، ةال جينز مع  حن ة ة حتاء، معفا ةقظفاره

أة ةهللا ،  إ   قال  اب ، ةلع خمتصية ابس  هللا تعاي، ة حتاء  مل ناة سدل من  حن ة،  حثاء
ابحتاء  مل ناة من  -ةأما ق   قال    ، (1)ةأطلا  فل ييفنا مييناً؟  ي. تالل تقديم، لني   ع
، (3)عل  أ ي. حيا سيم ق  (2)ةيف  حَقَسامة،  قد  ،ي لنا ةيف  إليالء عل  أ ي. مي ٌ  - نق 

ره ة حقرق  حاي  ك، (5)  تقرير  حنيص والثاين، (4)   ي. قنالاأحدها؛ طرقٌ ةحألص اف 
ةلن سعيد ، صا ث. يقت ع أ ي. حن  لف س. يف قثثال  ا ق ح. يف مري  حَقَسامة ال ييفقع

ةأتةيحن   ،ي  حَقَسامة عل  ما ق   قال ح.   اك   قل ، (7) حقطع أب ي. مي ٌ  واألظهر، (6)مطلقاً 
، حلتي ليف  اي   لف ينث ع أاي ييفنا من  قاً ، ال حين  -ابمل ناة– قال ، -ابملن دة–اب  

ةعل  لا  حن   عيفا  قال ح.  قل    ، مل ينعقد،  قال ابحري ن، ةكاح  حن قال  قل اب 
ةحن ، (8)  ي. أسلغ؛ /ف[  حققيال  ييفنا مييناً 138قال ]، -ابملن دة  – قانا ، -ابمل ناة  –

ة حن ة ال ييفاد أاي  قال  إلمام   ي. تردُّد من  ي  أاي  حثاء،  قال  ةهللا، قال  قل اب 
قال  حر  عع  ةلا   ملعىن جيعء يف صنرة  ،ةال ميتنع س. أاي حين  حلم احقة، (٩)يتقاة 

                                                           

 (ي 3٠5 ر جع )ا( 1)
(، أسىن 5/378اء  حدمي   ظر  م    فتا  )   س  حألمياا  حيت تقس  عل  أةحي حقسامة( 2)

 (ي 7/7(،  ح اية )4/٩8 ملطاحش )
 (ي 8/3٩8(، خمتصر  مللين )7/64، ة5/282  ظر    م حلشا عع )( 3)
 حقنل   ةل  أهنا صرحية، كاحثاء ة حن ة، جبامع  شرت كفا يف  حقس ، ة حقنل  ح اين  أهنا حيسي ( 4)

ستعمانا، ةأك ر  حنال ال يعرل معنالاي   ظر    اةي  حيفثري صرحيا؛  ا  حعادة مل جتر اب
 (، ست قيا   سن قسر لي ي 32٠(،  ملطلش  حعايل )ا  15/276)

؛   . يريد أا ي ثي ساح   قا ح. عل  مريه من دم أة مال، يف  حقسامة  ال تنعقد س.  حيم  ( 5)
(، 15/276؛  ا  ح  ي ثي  قا علي.ي   ظر    اةي  حيفثري)يف  إليالء  حيم  ةتنعقد س.
 (ي 1٠/3٠5ة حثياا )

 ية  ، ة حنية عندانةمريلا قمنا لن حلقاضع ةلن يريد  حيم   ا   لف س. يف  حقسامة( 6)
 (ي 15/277 ملست لفي   ظر    اةي  حيفثري )

 (ي 12/238(، ةأظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )18/2٩7ص  .  إلمام يف هناية  ملطلش )( 7)
 (ي 12/238 يفاه عن.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 8)
 (ي 18/2٩8  ظر  هناية  ملطلش )( ٩)
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دُّد  حاي  كره  إلمام  كره  حقاضع ةطرده  يما ق   ، (1) مل احقة  حيت قانا  حققيال ة حرتي
ر  عع  ة خلالل  يما قال  ح، (2) قرق -ابمل ناة  – قال    ، ابملن دة -قال  قل اب  
 هما ق   قصد مري  حيم   ال ييفنا مييناً ، ةمل يقصد ميينًا ةال مريلا، ق   قال  اب 

 ، ، سن ًء تعميده أم ال؛   عقدل ميين. -ابحر ع أة ابحنيصش  -ةحن قال  ةهللا ، (3)قطعاً 
؛ ة ي. ةج.ٌ ، (5).  حيم قال أاي ينني س، ةعن  حققيال  أ ي. ق   ر ع ال ييفنا مييناً ، (4)علي.

ةحن مل أيل ، (6)ةقال   عقدل، أ ي. قاي كاا يعرل  حعرسية مل تنعقد ميين. يف  حر ع ة حنيصش
أ ي. ؛ ة ي. ةج.ٌ ، قال أاي ينني، مل ييفن مييناً ،   علني  -ابحر ع–حبرل  حقس   قال  هللُا 

أما عل  ، مي ٌ  –ابحر ع  -ةهللُا  ةلن مقريٌ  عل   ملشفنر أاي قنح. ، ييفنا ميينًا ق   أطلا
  -ابجلرِ  أة ابحنيصش-ةحن قال  هللا   علني ،  ال ييفنا لا ا ميينًا قطعاً ؛ قنل  حققيال

 ي(8)قال يف  حَقَس ؛   ةال جينز  ال  جلرِ  ةقسقاء عمل.(7)قال سيثني.، كاا كالماً عرسيياً 
، (٩)  أ ي. حيا سيم ق أظهرمها؛ فوجهانةقاي أطلا ،   فن مي ٌ   قاي  ن   حيم 

ي   تف ، (1٠)قال  سن  حصالح  ة  قن  من  ي   حعرسية  يفا ة يما ق   ر ع أ ي. مي ٌ 
ةقد جاءل لنا ، ةيظفر أاي جيعء  حنج.  ملقر ِق س   حعارل ابحعرسية ةمريه لنا أي اً 

                                                           

 (ي 12/23٩ل )  ظر   حعليل شرح  حنجيل  ملعرة ( 1)
 (ي 1٩/7٠  ظر  كقاية  حنثي. )( 2)
 ي (12/23٩ حعليل شرح  حنجيل  ملعرةل )  ظر  ( 3)
(،  12/23٩، ةلن  ملشفنر يف  ملالشي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(6/1٠8  م )  ظر  ( 4)

(،  ملطلش 4/282( شرح مشيفل  حنسيط )8/٩٩(ي  حتفايش )14/415كقاية  حنثي. )
 (، ست قيا   سن قسر لي ي 328 حعايل )ا  

 (ي 12/23٩ يفاه عن.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل، )( 5)
 (ي 4٩، 13/5٠  ظر    اةي  حيفثري، )( 6)
 ه(18٠)لن عمرة سن ع ماا سن قنرب أسن سشر،  حقارسع،    حثصري،  المام يف  حن ن، تنيف سنة ( 7)

 حثل ة يف  ،(8/351سري أعالم  حنثالء ) ةيف سنة ة ات. تاللي من مؤحقات.   حيفتافي   ظر 
 ي (221تر ج  أئمة  حن ن ة حل ة )ا  

 (ي 23٩، 4/238  ظر  شرح كتاف سيثني. )( 8)
 ي (11/٩رةضة  حطاحث  ةعمدة  ملقت  )  ظر  ( ٩)
 (ي 4/282  ظر  شرح مشيفل  حنسيط )( 1٠)



يْمان كتاب                             اجلواهر ابلحرية  
َ
  األ

 
319 

ةال جُيمع ، ة ملقَس  س. جمرةرٌ ،  يقنحنا  لنا آ ، َس ابحوَمدِ  ة حقصر عنضًا عن ة ة  حقَ 
 ي(1)ةقال  ال،  فن مي ٌ ؛ قال   ص اف  قاي  ن  ساح   حيم ، سينفما

 ح ميني الغضب والل جاج:القسم الثاين: 
، -تعليا  حتل م قرسة سقعل. أة ترك. - إ   منع  قس. من  عل شعءق أة   فا علي. 

،  ةجُيعل قسيمًا حسائر   مياا سصي ت.  ملشفنرة، ح  ش ة حلياا  فا  قد ُيسمي  مي   
، ةقد ُيسم   ار  ح  ش ة حلياا ، ةر ا مُسِ ع مي   حَ لا، (2)كما  قل.  ح ل يل لنا

، أة تعليقاً حبصنل  عمةق يرجنلا، قما  ستد ءً ؛ (3)ةلن  حتل م قرسة، ةجيعل. قسيماً حنار  حتيربُّر
 إ   قال  ، ةيدرجن . يف ابف  حنيار، (5)ةر ا ُيسمي  أي ًا  ار  ح لا، (4)أة زة ل  قمةق 

ةقاي مل أدتل  حدي ر أة قاي مل ، أة كلمُي أكلُي كا ، قاي دتلُي  حدي ر أة كلمُي زيد ً 
أة حنن ، أة  ج أة عتاق رقثةق ، شفرق ةصالة صنم (6)[  ِللي. ]علعي ، أة حننه، أكلِ   زيد ً 

،   ما ةجد ما عليا علي. من  علق أة تراق ، عثاد ل  حيت يصح  ارلا ح  من أ ن    ح
  أ ي. يللم. والثاين،   أ ي. يللم.  حن اءأحدها؛ ثالثة أقوال   ي. أحدها؛ طرق قيما يللم. 
ةقال  حعر قينا ،   أ ي. خُيريي س   حن اء ة حيفقيارةوالثالث، (7)ةص ي .  اعةٌ ، كقيارة مي ق 

،    حقطع س.والطريق الثاين، (٩)ةقال  حنينةي  لن   صح، (8)ي  لن  ملالشة ملاةرد
                                                           

(، رةضة  حطاحث  1٠/5٠5(،  حثياا )3/٩7لا  لن  ملشفنر يف  ملالشي   ظر   ملفاف )( 1)
 (ي 8/٩٩(  حتفايش )12/23٩(،  حعليل شرح  حنجيل )٩/11)

ابحصي ة  ملشفنرة تقسيمف    مياا قي قسم ؛ قس  يف صر ئح   مياا ةكنا  ا، ةقس  ( يقصد 2)
 (ي 7/211ة  7/2٠3يف مي   ح  ش ة حلاا ي   ظر   حنسيط )

 (ي 8/284كقاية  حنثي. يف شرح  حتنثي. )  (،12/24٩  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 3)
 (ي 7/3٩3،  ح اية )(12/24٩ حعليل شرح  حنجيل  ملعرةل )(ي 15/466  ظر    اةي  حيفثري )( 4)
(  مسع مي   ح لا؛  ا صا ثفا يُ لا عل   قس. 18/411قال  إلمام يف هناية  ملطلش )( 5)

 ابابً يف ققد م أة ق اامي 
 ساقطة من   صل، ةيقت ع  حسياق قثثات.ي  ما س   ملعيفن ت ( 6)
(، هناية  فتا  قي شرح 12/24٩(،  حعليل شرح  حنجيل )8/147منف   حث ني يف  حتفايش )( 7)

 (ي 8/22٠ ملنفا  )
 (ي 15/461(،   اةي  حيفثري )1/442  ظر   ملفاف )( 8)
 (، ةعرب عن. اب ظفري 3/2٩5  ظر  رةضة  حطاحث  )( ٩)
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   قع  حقنل   ةل ةقثثال   تريين والرابع،    قي. ةقثثال  حقنح    ةح   قطوالثالث
   ملناةر قاي كاا والسادس،    قع  ح اين ةقثثال   ةل ة ح اح  تاصةاخلامس،  قط

،  إاي قلنا  يللم.  حيفقيارة؛ ةقاي كاا مري ا  قي.  خلالل، . اًا أة عمرة حلم.  حن اء س
 إاي كاا  مللتلم من جنا ما ، (1)أظفر ا  ال؛  قع قجل ء  حن اء  ا  حتلم س. عنفا ةجفاا

أاي ؛ ة حقرق عل  لا  س   حقنح ،  إاي كاا أك ر منفا  فن أ  ل؛ يته ي  س.  حيفقيارة
ةعل  قنل ةجنف ، ملناةر أك ر ةأترج. كاا  جلميع ة جثاً عل  قنل  حتي يري ق   كاا  

، ةلن قريٌش من قنن  يف زكاة  حقطر ة حيفقيارة،  حيفقيارة ييفنا  حلي ئد عليفا تطنُّعاً 
 ي(2)ةقاي أتر  ما دة .  قنالا،  إاي أتر  أعال من. أجلأ،  حن جش ماحش قنل  حثلد

ق   /أ[ 13٩ إاي قلنا  علي.  حن اء ]؛ ةحن  حتلم عل  ةج.  حلياا  قعتاق عثدق مع ي
 ل. قعتاق. ،  إاي كاا حبي  جُيلئ  يفا، ةقاي قلنا  علي. كقيارة، أعتق. كيف كاا، ابمللتَلم
ةقاي قلنا  ، أعتا مريه، ةقاي كاا ال جُيلئ ة تتار  إلعتاق، ةأاي يُطع  أة ييفسن، أة مريه
 تتار  حتييفقري  عُترب يف قجل ء قعتاق. ةقا ،  إاي  تتار  حن اء أعتق. كيف كاا، يت ريي 

ةقاي أحلمناه ، أعتقف ؛  إاي أحلمناه  حن اء؛ ةقاي كاا  حتلم قعتاق عثيده، صقال  إلجل ء
 يأة يُطع  أة ييفسن، أة من مريل ، كقاه قعتاق ة  دق منف  سصي ة  إلجل ء؛   حيفقيارة

م  يمن ة ، (3)عتا سال تاللق ، حن قال  قاي  علُي كا   عثدي ُ رٌّ   حيفالم  ملتقدِ 
، ة عل  أاي  حصِ ي ة  حصيادرة من  حنيا ر قد حيتمل  ار  حتويثَورُّري  حتلم  حعتا يف  حعثد  حتل ماً 
ة حقرق سينفما  أ ي. يف  ار  حتويثَورُّر ، ة حرُّجن   ي. قي قصد  حنيا ر، ةقد حيتمل  ار  حلياا 

ةيف  ار  حلياا  ، ةم  ح ائش ابحتل م ابملناةرةقد، كشقاء  ملريض؛  يف  حسيثش (4)]يرمش[
، أة معصيةٌ ، قما طاعةٌ ؛ ةضثط.  أاي  حقعل  ملعليا عن.، حيفر لة  مللتَلم؛ يرمش عن  حسيثش

 ية الحتل م يف كل ق منفا قد يتعليا سطرل  إلثثال ةقد يتعليا سطرل  حنيقع، أة مثاحٌ 

                                                           

 (ي 12/25٠ حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل ) أظفره( 1)
أ د ا  جيلئ.؛   . قنل جتش  ي.  حلكاة، ة ح اين  ال جيلئ.، ةلن   صح؛   . دةا ما ةجش  (2)

 (ي 3/37٩(،   اةي  حيفثري )1٠/3٩3علي.ي   ظر   حثياا )
 (ي 12/25٠) (،  حعليل شرح  حنجيل6/233(، م    فتا  )3/2٩5  ظر  رةضة  حطاحث  )( 3)
 (ي 12/252ساقطة يف   صل، ةأثثت. من كتاف   حعليل شرح  حنجيل حلر  عع )( 4)
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أباي يُطلش من. ؛ قال  ار  حلياا ، ل  يفا هما  ملعصية  ال يُتصنير يف طرل  إلثثا 
ةأما يف ،  يقصد منع  قس.  يقنل  قاي شرسُي أة ز يُي  لل. علعي كا ،  حل ان أة  حشُّرف

أي  ، كما حن قال  قاي مل أشرف  خلمر  علعي كا ،   نار  حتيربُّر، طرل  حنيقع  يُتصنير  حنيار ا
ة ار  حلياا  أاي مينع من شرهبا  يقنل  ، شرهبا حلم.  حن اء إاي مل ي، قاي عصم  هللا من شرهبا

 ي(1) إ   مل يشرهبا  قيما يللم.   قن ل، قاي مل أشرف  ِلل. علعي عتٌا أة صنمٌ 
ةال يُتصنير يف  قيفا ،  يُتصنير يف قثثا ا  حنيار ا معاً ، ةأما  حطياعة  عل   حعيفا 

إلثثال  قاي صلييُي أة دتلُي ميفة  ِلل. علعي صنم  إ   قال يف طرل  ، قال  ار  حلياا 
ةقاي أر د  المتنا  من ، حلم.  حصينم ق   صلي ؛  إاي أر د قاي ة يق  هللا حلصيالة؛ ينمق 

 فا  ، ةقاي صليُي  ِلل. علعي صنٌم أة عتاٌ ،  قال  ال أصلِ ع، أباي قيل ح.  صل ِ ؛  حصيالة
ةأما طرل  حنيقع  ال يُتصنير  ي.  ار ، (2)   خلالل قيما يللم. ق   صلي ،  ار جَلا 

كهاي مُينع من  حصيالة  يقنل  ؛  ةيُتصنير  ي.  ار  حلياا ، ق ي ال تربُّر يف ترا  حطياعة،  حتيربُّر
 ي إ   مل يصلِ   قيما يللم.  خلالل، قاي مل أصلِ   ِلل. علعي كا 

 احتيربُّر يف ، (4)يف  إلثثال ة حنيقع عل   ملالش  يُتصنير  ي.  حنيار ا، (3)ةأما  ملثاح
أة  قاي ،  إلثثال كما حن قال  قاي دتلُي مصر  ِلل. علعي كا  قاي سقيي قي  ح   حنقي

،  يللم.  حن اء ابمللتَلم قاي  عل  ح ، -أي قاي يسيره هللا يل -أكلُي كا   ِلل. علعي كا 
 يمتنع ةيقنل  قاي دتلُتفا أة ، صر أة أيكل طعاماً ة ار  حلياا  م ل أاي يُؤمر سدتنل م

 ي(5) إاي  عل  قي.   قن ل، أكلُت.  ِلل. علعي كا 
                                                           

 حقنل   ةل  أ ي. يللم.  حن اء، ة ح اين  أ ي. يللم. كقيارة مي ق، ة ح اح   أ ي. خُيريي س   حن اء ة حيفقيارةي ( 1)
(، 12/24٩ل شرح  حنجيل )(،  حعلي8/147(،  حتفايش )15/461  ظر    اةي  حيفثري )

 (ي 8/22٠(، هناية  فتا  قي شرح  ملنفا  )3/2٩5(، رةضة  حطاحث  )1/442 ملفاف )
 ةلع   قن ل  حساسقةي ( 2)
  لن ما أ ا يف  عل. ةترك. من  ي  لن ترا ح. من مري ختصي، أ د ا ابقت اء مدح  ملثاح( 3)

 (ي 1/386(، شرح خمتصر  حرةضة )1/364مي   ظر   حث ر  فيط يف أصنل  حقق. )أة  
(، 12/252(،  حعليل شرح  حنجيل )8/461(،  جملمن  )18/412  ظر  هناية  ملطلش )( 4)

 (ي 8/14٩(،  حتفايش )3/2٩8رةضة  حطاحث  )
مي ق، ة ح اح   أ ي. خُيريي س   حن اء ة حيفقيارةي   حقنل   ةل  أ ي. يللم.  حن اء، ة ح اين  أ ي. يللم. كقيارة( 5)

(، 12/24٩(،  حعليل شرح  حنجيل )8/147(،  حتفايش )15/461  ظر    اةي  حيفثري )
 (ي 8/22٠(، هناية  فتا  قي شرح  ملنفا  )3/2٩5(، رةضة  حطاحث  )1/442 ملفاف )
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أي  قاي كسرل شفنا  –كما حن قال  قاي مل آكل  ِلل. علعي كا   ة حنيَار يف  حنيقع
. أباي مُينع من ة حلياا   يي  يللم.  حن اء  ا  حتلم س. ق   ترك. –ستن يا هللا تعاي ةتركُت. 

ةمنف  من ،  إ   مل أيكل  قيما يللم.  خلالل،   كل  يقنل  قاي مل آكل  ِلل. علعي كا 
ةقاحن   خيت،ُّ  ار  حتيربُّر  ا ييفنا مقصندً  ة صنح. عل  ، منع  حنيار  حتيربُّر يف  ملثاح

رأيُي  الاًن  ِلل. علعي  ةحن قال  ق   ،  ال ييفنا  حتيعليا ابملثاح ةترك. قال  اجة، (1)مرر
ر جَلا ،  إاي أر د كر لية رؤيت.، كا  ، ةقاي أر د  قاي رزق  هللا رؤيت.  فن تربُّر،  فن  اي

، أ . ال ييفنا يف  ملثاح قال أاي ييفن مائثاً ؛ ة حظيالر أ ي. أيا  ي.  حنج. يف  ار  حتيربُّر
أة  علعي  ، يقنل   ِلل. علعي كا ةال  رق يف  يع  ح  س  أاي ،  ييفنا كقنح.  قاي قدم

 يأ ي. ق   مل ياكر  س  هللا ال يللم. شعء؛ ة ي. ةج.ٌ ، كا 
 فروع:
رٌ األول رٌ ،   ق   قال  قاي  علُي كا   علعي  اي  احني، أاي علي.  ، أة  لل. علعي  اي

 (5)ر  ملعليا  ينث  عل  أاي منِجش  اي (4)ةقاحي طائقةٌ ، (3) هَتَا سظالره طائقةٌ ، (2)كقيارة
قُوريسٌة  (6))ابمللتَلم(، ةقاي قلنا   حن اء، ةعلي.  ري   حشا عع، حلمت.،  إاي قلنا   حيفقيارة؛ ما  ؟

ر ة حتيعي  قحي.13٩من  حُقَرف ] ةقاي قلنا  خُيريي س  ما ، /ف[  حيت يصح  حتل مفا ابحنياي
 يأ ي. ال يللم. شعءٌ ، (7) حنج.  ملتقدِ مة يما ق   مل ياكر  س  هللا يف ، يعين. ةس   حيفقيارة

  أ ي. أصحهما؛ فوجهان، أة  علع مي ق ،   حن قال  قاي  علُي كا   لِل. علعي مي ٌ الثاين
، قال  إلمام  ة حنج. أاي جُيعل كناية،   يللم. كقيارة مي ق ق    عل.واثنيهما، ال يللم. شعءٌ 

                                                           

 ده أ   مدي قي ة ح (18/412هناية  ملطلش ) سث.  إلمام يف ( 1)
 (ي 2/278  ظر    م )( 2)
 (ي 8/148(، ة حث ني يف  حتفايش )15/46٠منف   ملاةردي يف   اةي  حيفثري )( 3)
 (ي 18/414منف   حقاضع  س ،  قل. عن.  إلمام يف هناية  ملطلش )( 4)

(، 8/2٩8لق.  حنا ر عل   صنل أمر ماي   ظر  كقاية  حنثي. )  لن  حنار  حاي ع(  حنار  ملعلا(5
 (ي 6/243م    فتا  )

(،  حنظ  86   جياف شعء عل   حنقا، ة العتناقي   ظر  معا  ح ة  حققفاء )ا   الحتل م( 6)
 (ي 1/213 ملستعاف )

   ظر   حصق ة  حساسقةي ( 7)



يْمان كتاب                             اجلواهر ابلحرية  
َ
  األ

 
323 

 يحلم. كقيارة ق    عل. قطعاً ، ُي  علعي كقيارة مي ق ةحن قال  قاي  عل، (1)ةيُرجع قي  ييتة
، (2)  أ ي. ح نٌ أظهرها؛ أوجهُ  قي. ،   حن قال  مايل صدقة أة يف سثيل هللاالثالث

ةلن تقريٌع عل  ص ة ،  يللم.  حتيصدُّق،   أ ي. كما حن قال  لِل علعي أاي أتصديق  ايلواثنيها
كما حن قال  جعلُي لاه  حشياة ،    أاي ماح. يصري صدقة ساح واثلثها، (3) حنيار  حوُمطيلا

أ ي. قاي كاا  ملقفنم من. يف ُعر ف  معىن  حنيار ة ن ه  فن كقنح.   -حلمتنيل - ورابعها، ُأض ية
ةقاي قال  قاي كليمُي ي (4)ةقال  فن ح نٌ ، أة أُ قق. يف سثيل هللا، لِِل علعي أاي أتصديق  ايل

، (5) قد تريج.  إلمام عل   حنجنه  ح الثة   ُةل؛ علُي كا   مايل صدقةٌ  الاًن أة  
أة ،  حاي قطع س.  جلمفنر أ ي.  نلحة قنح.  لِِل علعي أاي أتصد ق جبميع مايل ة ملنصنا علي.

تصديق جبميع ماح. ، ةحن قال  يف سثيل هللا، ةطريا  حن اء أاي يتصديق جبميع ماح.، (6) ايل
كما حن قال  قاي شقع هللا مري ع أة رجع مائيب  ِلل. علعي  حتيصدُّق جبميع ،  (7)ل ةعل   ح ُ 

ر جَلا ، (8)ةيف قسقاء ما يسرت عنرت. ةجفاا، مايل كما حن قال    علعي    فن، ةحن كاا  اي
م، أاي أتصديق سيفا   ي(٩) يها  ي.  خلالل  ملتقدِ 

                                                           

 (ي 18/414ظر  هناية  ملطلش )  ( 1)
 (ي 46٩أظفره  ح ل يل يف  حنجيل )ا  ( 2)
 (ي 454 سيها يف )ا( 3)
 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 317  ظر  تتمة  إلاب ة )ا  ( 4)
 (ي 18/413  ظر هناية  ملطلش )( 5)
 حعليل شرح  حنجيل(،  4/477(،  حثياا )8/152(،  حتفايش )2/27٩  ظر    م )( 6)

 (ي 8/461،  جملمن  )(3/2٩7رةضة  حطاحث  )، (12/252)
   ملقاتلنا يف سثيل هللا، ةأصلفا  ح لة، ةلن  حقصد ة حطلشي   ظر      حعرةل  ح ل ة( 7)

 (ي 2/652(،  ملعا   حنسيط )4/423(، مقاييا  حل ة )158/3٩)
.   . من ماح.، ة حنج.  ح اين  ال جينز أا يتصدق س.؛ الست نائ.  حنج.   ةل  يتصدق س( 8)

ليفا   قل   ئمة لاين  حنجف  عن  ق هللا تعاي،   ر  من عمنم  ارهابحشر  يف  قن 
  ظر    اةي   ملاةردي، ةمل أجد من رجح أ د ا، ةحعل  حصن ف  حنج.  ح اين، ةهللا أعل ي

 .(2٩5/ 8)  حنثي. كقاية ،(576 /1)  ملطاحش أسىن، (15/46٠ حيفثري )
  حصق ةي  سد ية ر جع( ٩)
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    علعي قاي دتلي  حدي ر ) لل. كما حن قال،    حن عديد أجنال قُوَرفالرابع
 حلم.؛ ةقاي أةجثنا  حيفقيارة، حلم. ما  حتلم.؛  إاي أةجثنا  حن اء،  ٌج ةعتٌا ةصدقةٌ  (1)علع(

 ي(3)ةحلشي  أ   مد   تماٌل يف تعدُّدلا، (2)كقيارٌة ة  دٌة عل   ملالش
ةعلي.  ،  ملالش أ ي. مي ٌ  قال  حث ني ،   حن قال    علع  أاي أدتل  حدي ر  حينماخلامس

 فن كقنح.  ، ةكا  حن قال المرأت.  ق   دتلِي  حدي ر  لِل. علعي أاي أطلِ ق ِ ، كقيارة قاي مل يدتل
ةحن ي (4) ىت حن مال أ د ا قثل  حتيطليا يللم. كقيارة مي ق ، قاي دتلُي  حدي ر  نهللا  طلِ قني 
ة ي. ، (5) املالش أاي علي.  حيفقيارة،  دتلفا، أاي آكل  خلثل قال  قاي دتلُي  حدي ر  لِل. علعي 

، قال  حر  عع  ةح  أاي تقنل   مللتَلم يف لاه  حصُّنرة  عل مثاحق ، (6)أاي ال شعء علي.؛ ةج.ٌ 
رق   ي(7)ةسيها  حيفالم يف  حنيار  يما ق    ار مثا اً ، ة حصِ ي ة صي ة  اي

ر  حلياا   قاي السادس ر  جق قاي شاء    حن قال يف  اي  علُي كا   ِلل. علعي  اي
قال  ملتنيل  لا  ق   مليثينا يف  حلياا  ، (8) احني، أ ي. ال يللم. شعءٌ ،  شاء  الاٌ ،  الاٌ 

ر ةسيها يف ،  فن كمن قال  ةهللا ال أ عل قاي شاء زيدٌ ،  إاي قلنا  ق ي. مي ٌ ، (٩)معىن  حنياي
؛  إاي شاء  الاٌ ،  أدتلفا قاي شاء  الٌا أاي ال أدتلفا  مياا أ ي. حن قال  ةهللا ال

 ي(1٠)ةقال  ال،   عقدل ميين. عند مشيئت.
 إاي مل يُرِد   مياا  حيت ، الزمة يل قاي  علُي كا  (11)  حن قال  أمياا  حثيعةالسابع

                                                           

 ليفا  يف   صل، ة  ةي  ا .ي ( 1)
 ( أ .  ملالشي 3/2٩6 كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  )( 2)
 (     ستقر جن س. عل    اد  حيفقارةي 18/413قال  إلمام يف هناية  ملطلش )( 3)
 (ي 8/14٩  ظر   حتفايش )( 4)
   لن  ملالشي (12/251 حعليل شرح  حنجيل )  عع يف قال  حر ( 5)
 (ي 3/2٩6 كر  حر  عع يف  ملرجع  حساسا، ة حننةي يف رةضة  حطاحث  )( 6)
 (ي 462 ةسيها يف )ا(، 12/251  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 7)
 (ي 2/283  ظر    م )( 8)
 ي (، ست قيا  عائشة سني منصنر326  ظر  تتمة  إلاب ة )ا  ( ٩)
 .(327   ظر  )ا( 1٠)
(،  حنفاية يف مريش   دي  1/261   حعفد عل   حط اعةي   ظر   ري   سن تلدةا ) حثيعة( 11)

 (ي 155(،  ملقرد ل يف مريش  حقرآا )ا  1/174ة  ثر )
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ةقاي ، مل يللم. شعءٌ  -ةلع  حطيالق ة حِعتاق ة  ج ةصدقة  ملال  - (1)رتيثفا   اا 
،   عقدل ميين. هبما من مري  اجة قي  يية،  إاي قال  ةطالقفا ةعتاقفا الزم يل؛ أر دلا

،  إاي  عل  فلنل علي. ةقع  حطيالق، ةقاي مل ُيصر ِح هبما حيفني  ن  ا   عقدل ميين. أي اً 
زةجت.   أعادلا ة عل  (3)ةحن أاباي (2)ة  ج ة حصيدقة  خلالل ة يما يللم. من  حعتا

ةيللم. حيفل ق من   ج ة حعتا ة حصيدقة كقارٌة عل  ،  فلنل علي. مل يقع  حطيالق
 يةقاي  ن   حيم  اب  تعاي أة مل يننلا مل ينعقد ميين.، (4) حصي يح

ةكاا ُمعيسر ً  صامفا ، كقيارة مي ق   ةقلنا   حن جش،   حن  حتلم صنم ثالثة أ مق الثامن
 يمل جيلئ. عن  حيفقارة؛ سنيية  مللتَلم ال سنيية  حيفقيارة

 فصل:
 إاي كاا ،  إا  تيصل هبا  فن جائلٌ ، (5) يع ما سثا ق   مل يتيصل ابحيم   ست ناءٌ 

ةال يللم. ، ف علي.مل حُيليف  ا  ل، كقنح.    علني كا  قاي شاء هللا؛   حتيعليا  شيئة هللا
، حلشي  يف  ملشيئة؛ ة تتلقن  يف أاي  حيم    عقدل حيفني ال حييف  اب ََن ، س. كقيارة

                                                           

يف زمن عثد  ملل  سن مرة ا، لن   اا  سن ينسف سن   يف   ح ققع قائد يف  حعفد   مني ( 1)
سن سطي   ظر   ه(٩5)، ةتنيف سنة ه(4٠)ة حنحيد سن عثد  ملل ، ةحديف  حطائف سنة 

 (ي 13/353(، أ ساف   شر ل )٩/117 حثد ية ة حنفاية )
ابملصا  ة،  لما  - -(،  إا  حثيعة كا ي يف زمن  حنيب 1٠/5٠2قال  حعمر ين يف  حثياا )

عل  أمياا تشتمل عل   س  هللا، ةعل   حطالق، ة حعتاق، ة  ج،  يي رتثفاي ةيل   اا 
 ةصدقة  ملالي 

 تتلقن   يفا عل  ثالثة أقن ل؛ أ دلا  يللم.  حن اء  ا  حتلم، ة ح اين  يللم. كقارة مي ، ( 2)
 (ي 8/45٩ة ح اح   يت ري سينفماي   ظر   جملمن  )

لع  حيت  ستنيف عدد طالقفاي   ظر  رةضة  حطاحث   أي طلقفا طالقا ابئنا، ة ملطلقة  حثائنة ( 3)
 (ي 8/214)

 ي (8/147 حتفايش )ص  .  حث ني يف  (4)
  تعليا   مر عل  مشيئة هللا تعاي، أة مشيئة مريهي    ظر   حل لر يف  الست ناء يف  حيم ( 5)

(، رةضة  حطاحث  58(، معا  ح ة  حققفاء )ا  274)ا   مريش أحقاظ  حشا عع
 (ي 12/231(،  حعليل شرح  حنجيل )11/4)
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 ي(2)ة حث ني ابح اين، اب ةل (1)ةجلم  حرة ين، /أ[ أة حيسي منعقدة أصاًل؟14٠]
فلنل ةق   ةجد  ، مل يربأ،  لن  ن  سقلث. قاي شاء هللا، ةُيشرت.  حتيلقظ ابالست ناء 

ةأاي ،  لن سثا حسا . قحي. مل يُعتدي س.، ةأاي يَقصد  حتيلقظ س.، علي.  ن  ةحلمت.  حيفقيارة
، ال يقصل سين. ةس   حيم  كالٌم ةال سيفنلٌ ؛ ةأاي ييفنا متيصالً ، يقصد  حتيعليا علي.
أة َعع ق ، قال أاي ييفنا حتاكُّرق 

 شرت .  قرت ا ةيف ، أة  شت ال سسعالق ةحننه، أة تنقُّاق ، (3)
 ي(4)تقديمي يف  حطيالق، قصده ابحيم  ثالثة أةج.ق 

، أة ال  علي كا ،  لن قال  قاي شاء هللا ةهللا   علني كا ، ةجينز تقدن  الست ناء
ةحن قال  ةهللا   علني كا  قال أاي ، (5)كما مري يف  حطيالق ة حِعتاق،  مل حين  ابمل احقة

عند  -ة  صح، (6) قع   ََن   خلالل  ملتقدِ م يف  حطيالق، شه هللاأة قاي مل ي، يشاء هللا
ةقال قسر لي   ملرةرةزي  ق   قال  ، (7)أاي ال  ن  - سن كج يف قنح.  قال أاي يشاء هللا

ةحن قال  ال أ عل كا  ، ةقاي مل يقعل  ن ،  إاي  عل سرئ؛   علني كا  قال أاي يشاء هللا
 ي(8)ةقاي  عل  ن ، مل يقعل سرئ  إاي ؛ قال أاي يشاء هللا

، كقنح.   دتلني  حدي ر  حينم قال أاي يشاء زيدٌ ؛  ةقاي كاا  حتيعليا س ري مشيئة هللا تعاي
؛ ةأثثي  حتي لُّ، عنفا سطريق ،   عقدل ميين. عل   حدُّتنل، أة قال أاي يشاء أاي ال أدتل.

، سن ٌء شاء زيٌد دتنح. أم ال، حينم سرئ إاي دتلفا  ح   ، ةمشيئة زيد عدم دتنح.، دتنح.
ةكا  ، ةقاي شاء أاي يدتلفا  ن ،  إاي شاء زيٌد أاي ال يدتلفا سرئ أي اً ؛ ةقاي مل يدتلفا

ةحن قال  ةهللا ال ي (٩) ،ي علي.، جلننا أة قمماء أة منلق ؛ حن م    حينم ةمل يُعرل مشيئت.
                                                           

 (ي 12/231مل أقف علي. يف حبر  ملالش، ة يفاه عن.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 ي (8/1٠7 حتفايش )  ظر  ( 2)
(، 2/558ثقل  حلسااي   ظر   ملصثاح  ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري )    حل يفنة، ةلع حعع( 3)

 (ي 223خمتار  حص اح )ا  
 /ف(ي8٩ جلن لر  حث رية،  س ة طنسقثنسر ي،  جمللد  ح امن )(4)

 /أ(ي٩2 جلن لر  حث رية،  س ة طنسقثنسر ي،  جمللد  ح امن )(5)

 /أ(ي٩4)  جلن لر  حث رية،  س ة طنسقثنسر ي،  جمللد  ح امن(6)
 (ي 12/233 قل. عن.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 7)
   ظر   ملرجع  حساساي ( 8)
 (ي 8/4٠5(، خمتصر  مللين )7/66  ظر    م )( ٩)
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ةقاي دتل ةشاء زيٌد دتنح. قثل أاي ، سرئ إاي مل يدتل ؛ أدتل قال أاي يشاء زيٌد أاي أدتل
سعد ةال ي   مشيئة  حدُّتنل ،  ن ، ةقاي كاا قد شاء أاي ال يدتل،  يفاح ، يدتل
، ة جلن ابا خمتلقاا، (2)أ ي. ال )جيش( (1)ةقاي مل يُعرل مشيئت.  قد رة   حريسيع،  ح 

ة ل ،    حقطع أب ي. حين أحدمها؛ طريقانألص اف  يفما ةح، (3)ة حصُّنرة متماثلتاا
ةقال آترةا  لن ، رة ية  حريسيع عل  ما ق   مل حيصل  حنيال عن معر ة مشيئت. (4)سع ف 

ةحن قال  ي (5)أظفر ا  أ ي. حين ؛   أاي  يفما قنح والثاين، مرجنٌ  عن. ةمل يعر .  حرسيع
 ال تنعقد ،  احيم  معليقة عل   ملشيئة، زيٌد أاي أدتلفاةهللا  دتلني  حدي ر قاي شاء 

، ةقال  ن ،  إاي دتل سرئ،  إ   شاء زيٌد   عقدل، ةال  يف  حلمدتنل قثلفا، قثلفا
 إاي ، ةعند  إلطالق سقية عمره ةقي  حدُّتنل،   ينظر قاي قييد  حدُّتنل سلمااق أة أطلا
أة مل ، أة مل يشه، اء  الا أاي ال يدتلةقاي ش، مال قثل. ُ يف  اب ن  قثيل  ملنل

ةكا  حن قال  ةهللا  دتلني لاه  حدي ر ، حعدم  ال عقاد؛  ال  ن ، يَعرل مشيئة  الاق 
 يقال ق   شاء زيٌد أاي ال يدتلفا، مل تنعقد ميين.، أة ال أدتلفا، قاي شاء زيدٌ 

                                                           

ةتنيف  ه(،174)لن  حرسيع سن سليماا سن عثد  جلثار، أسن  مد،  ملر دي منالل ، ةحد سنة ( 1)
،  ايش   مساء (133، 2/131)يفرب  حلسثيفع ي   ظر  طثقال  حشا عية  حه(27٠)سنة 

 ي (1/188)ة حل ال حلننةي 
 (ي 7/66ليفا  يف  مل طن.، ةحعل  حصن ف  حين ، ةلن  ملنجند يف   م )( 2)
 ا  حيم  يف  ملسهحة   ةي معقندة عل  دتنل  حد ر، ةيف  ملسهحة  ح ا ية معقندة عل  ترا ( 3)

 يعا ر  عة حعقد  حيم ، ةقد جعل  حش  يف مشيئة زيد  دتننا، ةمشيئة زيد يف  ملسهحت 
ر  عا حليم  يف  ملسهحة  ح ا ية، ةمل جيعل  حش   يفا ر  عا حليم  يف  ملسهحة   ةيي   ظر  

 (ي 15/285  اةي  حيفثري )
(، ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل 15/285ليفا   سث.  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )( 4)

 ةمري ا قي سعض   ص اف دةا  كر أمسائف ، ةمل أقف عل  أمسائف ي ( 12/234)
(، قال   ا  حيم  معقندة عل   حدتنل أة 12/234أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 5)

ترك.، ةخماحقة  فلنل علي. تقت ع   ن ، قال أا مشيئة زيد خمرجة ح. عن   ن ،  إ   مل 
ة حقنل  ح اين  ال حين ؛  ا   صل سر ءة  حامة، ةقد شيفيفنا  يعل   صننا، ثثي   ن ي

 يف  صنل   ن ، كشيفنا يف  صنل  ملشيئة،  ال  نجش  حيفقارة ابحش ،ي 
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 ح الكف ارة: الباب الثاين:
ةكقيارة ، كيفقيارة  حقتل  خلطه،  (1)يفنا  يما ال ق   ي.ةقد ي، ة حيفقيارة  سرت  حاي يش

 إاي كاا ؛ إلتالل   ِلف؛  ييفنا جائلةً ،  حيم  ق   كاا   لف ة  ن  ُمثاَ  ي 
ةقاي  ،  احتييفقري إل    ن ، كقنح.  ةهللا ال شرسي  خلمر؛    لف مثا ًا ة  ن  معصيةً 

ةال ، (2)كا  قاح.  ملاةردي،  يفقري إل    ِلف احتي ، كقنح.  ةهللا ال صلييي؛  كاا ابحعيفا
 ي رق يف ةجنهبا س   ملسل  ة حيفا ر

 :والن ظر ح الكفارة ح ثالثة أمور
 ة يمن تللم. ، ةيف كيقيتفا، يف سثش ةجنهبا 

 ة ي. أرسعة أةج.ق ،   يف سثش  حنجنفالن ظر األول
 (3)كما ينجش ماح   حنِ صاف،  حيفنيفا تنجثفا عند   ن ،   أاي سثثفا  حيم أحدها

ا جتش ابحيم واثنيها، ة  ن   نلحة  حشر.،  حلكاة عند متام   نل ة إلتر   جيش ،   أهني
ا جتش ابحيم  ة  ن   يعاً  -ةلن   ظفر - واثلثها، اب ن  ةشثيف.  ملاةردي ، (4)أهني
ا جتش ابحنيصاف ة  نل، ابحلكاة م صا ش  حتينثي. يف ةلن مقت   كال، (5)ةقال  قهني
ا جتش اب ن  ة ده ة حيم  شر.ورابعها، ة  ا أظفر، ةخماحٌف ملا تقديم، (6) حلكاة ،   أهني

، ةقال  ملاةردي    صح عندي أاي يُعترب  ال  حيم ، (7)ةقال  حرة ين  لن ظالر  ملالش
ا عقدلا طاعًة ةَ لُّفا ةقاي كا، ةجثي اب ن  ة ده؛  إاي كاا َعقيدلا طاعًة ةَ لُّفا معصيية

عما ق   كاا عقدلا ةَ لُّفا  ةسيفي، (8)/ف[ ة  ن 14٠ةجثي ابحيم  ]؛ طاعة
ا ، حيفني. قال  يما تقديم يف لاه  حصُّنرة  قاي  حيفقيارة متعلِ قة هبما، مثا   لنا ةقهني

                                                           

 (ي 1/542(، ةكقاية   تيار يف  ل ماية  التتصار )15/3  ظر  كقاية  حنثي. )( 1)
 ي (15/264  اةي  حيفثري )  ظر  ( 2)
(، معا  1/225   حقدر  حاي جتش  ي.  حلكاة من  ملال ق   سل .ي   ظر   حص اح ) حنصاف( 3)

 (ي 48٠ح ة  حققفاء )ا  
 (  لن   ظفر عند عامة   ص افي 12/258قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 4)
 (ي 15/266  ظر    اةي  حيفثري )( 5)
 (ي 1/3٠5  ظر   ملفاف )( 6)
 (ي 1٠/372  ظر  حبر  ملالش ) (7)
 (ي 253، 15/254  ظر    اةي  حيفثري )( 8)
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 ةيظفر  ائدة لا   خلالل يف، خامسٌ  فا  ةجٌ. ، ةيظفر جميئ. لنا، اب ن  أ اُّ 
ة يما ق    لف ، ةتعايل  حيفقيارة ابحصينم، يف تيفقري  حعثد ابحصينم س ري ق اق ؛ مسائل

 يلا  كلُّ. يف  حيم  عل   ملستقثل، ةحننه،  مال قثل  ح د، حيقعلني كا  مد ً 
ا جتش ابحيم  ة  ن ، ةأما  حيم   ح منل كما ؛  (1) قد قال  حثند ياع ة فاملع  قهني

ما لنا متعاقثااق، يف  ملستقثل سناًء من. عل  ، (2)ةقال  ملاةردي  جتش ابحيم  ة دلا، ال أهني
ا مري منعِقدة  يةيظفر عل  طريقة  َ ةيح ي جمعء  حنج.   ةل كما يف  ملستقثل، أهني

 ال ينجش  رن  فلنل ، ة حيم  ال ت ريِ   يف   فلنل علي. يف  ليل ةال  رن
أة ، كاحثيعة عل   جلفاد؛  قال ق   كاا يف طاعة، ةقاي َصَدَق  يفا  ميفرةلة ة حيم علي.،

 إ    لف ، كتنكيد  حيفالم ةتعظي    مر؛  ةعند   اجة قحي.،  حصيادقة (3)يف  حديعاة 
ة  ن  ، ة إلقامة عليفا ة جثة،  فاه  حيم  طاعة؛ عل   عل مقرةنق أة ترا  ظنرق 

ة إلقامة ،  فاه  حيم  طاعةٌ ؛ ترا  ظنرةقاي  لف عل  ترا مقرةن أة ، معصيةٌ 
كصالة  حتيطنُّ  ةصدقة ؛  ةقاي  لف عل   عل  ثنفق ، ة  ن  ة جشٌ ، عليفا  ر مٌ 

 فن ؛ ةقاي  لف عل  ترا  ثنفق ، قة ميفرةهٌ حة مل ا،  اإلقامة عليفا طاعةٌ ؛  حتيطنُّ 
منف   –عل طائقة ةج، ةُيست شُّ أاي حُينِ    قس.، ميفرةلٌة ة إلقامة علي. ميفرةلةٌ 

ةقاحن   حيم  ، من. ما ق    لف أاي ال أيكل طَيِ ثًا ةال يلثا انعماً  - حشي  أسن  امد 
، (5)  أاي  حوُمقام عليفا أ  ل-عل  لا  ةجفاً  -ة يف   حثند ياع، (4)علي. ميفرةلة
غ  ةقال  سن  حصيثا ، (7)ة تتارلا  حقاضع  حطيربي،   لاه  حيم  طاعةٌ  (6)ةقال آترةا

 منف  من ييفنا  ح  أعنا عل   قس. ةأميفن ح. ؛ ختتلف ابتتالل    ن ل ة حقصند
                                                           

 (ي 15/4  ظر  كقاية  حنثي.)( 1)
 (ي 15/2٩٠  ظر    اةي  حيفثري )( 2)
ظر     ع دعن ، ةلع  قتثار عن ةجنف  ا حلم رب عل  مريه عند  اك ي    حدعاة ( 3)

 (ي 1٠/285(،  قة  فتا  )4/386(، أسىن  ملطاحش )6/3٩٩م    فتا  )
 (ي 54٠(،  حشامل )ا/12/261  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 4)
 (ي 15/4٠8  ظر  كقاية  حنثي. )( 5)
 مل أقف عل  من قال س. مري  حقاضع  حطربيي ( 6)
 .د سن انصر  ح امدي(ي ست قيا  أ 383)ا/   ظر  تعليقة  حقاضع  حطربي (7)
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 ي(2)ة ستصنس.  حر  عع، (1) ييفنا يف  قِ . طاعةً ، ةأقطع حلدُّ يا عن.، يف طاعت.
ةأكل طعامق ةحثا  كدتنل د رق ؛  ةقاي  لف عل  مثاحق ال يتعليا س. م ل لا   ح رن

؛  ي. ثالثة أةج.ق ، ةأيُّفما أةيي؟، عل   حيم  ةأاي حين  ل. أاي يُقي  ؛ ةترا  ح ، ثنفق 
  ال أةحنيية ةخيريي والثالث،     ةي   ن والثاين، (3)ة تتاره  اعة،   أاي   ةيي  حربأحدها
 كر ا يف أاي ، (5)ةسىن  ملاةردي   ةل ة ح اين عل  ةجف ، (4)ة تتاره  حقاضع، سينفما

، ةعل   ح اين  َ لُّفا ميفرةه،  عل    ةل  َ لُّفا مثاحٌ ؛ أة ميفرةلة  حيم  عل   ح  مثا ة
ة حثند ياع  يف   يما ق    لف ال أيكل  حطييش ةال يلثا  حنياع  ةجف  يف أاي  حيم  

ة ري  علي. ةجف  يف أاي     ل َ لُّفا أة  ملقام ، ةرجيح   ةل، ميفرةلة أة مثا ة
 ،(7) لا  عل  تالل   صنحي  يف أاي  ملثاح من  حشير  أم ال؟ةجينز أاي يُثىن، (6)عليفا

                                                           

 (ي 54٠، 541  ظر   حشامل )ا/( 1)
 (ي 12/262  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)
(  أ . 11/21(، ة كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  )541منف   سن  حصثاغ يف  حشامل )ا/( 3)

   صحي 
 مل أقف علي. سعد حب ي ( 4)
اح، ال عقادلا عل  ما ِ عل. مثاح، ةترك.  حنج.  أا عقد  حيم  عل   ملثاح مثاح، ة لفا مث( 5)

مثاح، ة حنج.  ح اين أا عقدلا ميفرةه؛   . ر ا عال عن  حن اء هبا، ة لفا ميفرةه؛   . 
 ي (15/265  اةي  حيفثري )جعل هللا تعاي عرضة سيمين. ةقد هناه عن.ي   ظر  

 (ي 15/4٠8  ظر  كقاية  حنثي. )( 6)
  أا املذهب األولح؛ لل لن من  حشر  أم ال؟ ، عل  مالث    تتلف   صنحينا يف  ملثا  (7)

 ملثاح من  حشر ، أي  أ .  يف  شرعع،  لش قي  ح   فنر  حعلماء  حدحيل   ةل  أا 
 إلاب ة  ختيري س   حقعل ة حرتا، ةلن متنقف يف ةجنده عل   حشر  كثقية    يفام  حشرعية، 

عال ثالثة أقسام؛ قس  صريح  حشر   ي. ابحت يري س   تيفنا  إلاب ة  يفمًا شرعياً، ة ا    
 عل. ةترك.،  فا  تطاف من  حشار  صريح ةلن  يف  شرعع، ةقس  مل يرد من  حشار  
تطاف  ي. ابحت يري، ةحيفن دلي دحيل  حسمع عل   قع   ر  من  عل. ةترك.،  فا  عرل 

، ةال لن مقفنم من دحيل من سدحيل  حسمع، ةقس  مل يتعرن  حشر  ح. ال سصريح حقظ  حشار 
 -أدحة  حسمع،  ي تمل أا يقال  ال  يف  ح.، ةلن سعيد، ةحيتمل أا يقال  قد دلي  حسمع 

عل  أا ما مل يرد  ي. طلش  عل ةال ترا،  امليفلف خمري  ي.، أة اب عقاد -سصنرة عامة 
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  ي(1)ال؟  سٌن أم ةأ ي.
ةال جتش ساح   ، مل يللم. كقيارة، ةحن قال   رمُي لا   حطيعام أة لا   ح نف 
 يقال يف  رن ُس ع زةجت. أة أمت.، كقيارة

كما ؛   إاي كاا  ظنر ً ، ر ً ةجينز تقدن  حيفقيارة  ملاحية عل    ن  ما مل ييفن  ظن 
ةص ي .  حث ني ،   الأحدمها؛ وجهان قع جن ز تقدميفا ، حن  لف ال يشرف  خلمر

 ي(3)   جلن ز-عند مري ا - وأصحُّهما، (2)ة خلن رزمع
ةال جينز تقدميفا ، ترةجًا من تالل  حعلماء؛ ة  ةي أتتري  حيفقيارة عن   ن  

 يعل    َِلف قطعاً 
كما حن قال  قاي دتلي  حدي ر  نهللا ال ،    عقاد  حيم  عل   عل مل ينجدةحن عليا 

ةحن قال  أعتقي لا   حعثد عن  ي (4) قع جن ز  حتًّيفقري قثل  حدُّتنل ةجفاا، أكلِ م 
ةحن قال  ، خبالل ما حن قال  ق    لقيُ ، عتا عنفا ق    ن ، كقيارة ميي  ق    ن يُ 

، ةقال مل يعتا،  إاي  ِن  مدً  عتا عنفا، ن ُ رٌّ عن كقياراق    ِن ُي يف ميي  مدً   ف
                                                           

ةلن قن ب الثاين: واملذه إل ا  عل   ح ، ةلا   حدحيل يع   يع    عال  حتيال هناية ناي 
سعض  ملعتلحة، أا  إلاب ة حيسي حبيف  شرعع،  لش قي  ح  سعض  ملعتلحة ة  تان  عل  
 ح  سقنن   ق . ال معىن حلمثاح قال   تقاء   ر  من  عل. ةترك.، ةلا  اثسي قثل ةرةد 
 حشر ، ةلن مستمر سعده، ةعل  لا  ال ييفنا  يفمًا شرعياًي   ظر   ملفاف يف عل  أصنل 

 (ي 1/12٩(، رةضة  حناظر )6٠(،  ملستصق  )ا  1/26٠ حقق.  ملقارا )
(  أ عن  عل  أا  ملثاح ال ُيسمي  قثي اً، 1/278عثد حيفرن منلة يف  ملفاف ) حشي  ( قال (1

أا  ملثاح ُيسمي   سناً، املذهب األول: ة تتلقن   لل ُيسمي   سنًا أة ال؟ عل  مالث   
ر  ر ع   ر  عن  عل.، ةكل ما ر ع   ر  عن  عل.  إ . ييفنا ةلن  حص يح؛  ا  حشا

  أا  ملثاح ال ُيسمي   سناً،   . ال يست ا املذهب الثاين سناً،  املثاح ييفنا  سناً، 
  اعل.  ملدح ة ح ناءي 

 (، ست قيا   سن قسر لي ي 365(،  ملطلش  حعايل )ا  8/1٠٩  ظر   حتفايش )( 2)
 (ي 18/3٠8هناية  ملطلش )منف   إلمام يف  ( 3)
 حيفقارة مل تنعقد،  يف  حسثش لع  حيت  حيم   حنج.   ةل  ال جينز  حتيفقري قثل  حدتنل؛  ا( 4)

ة حنج.  ح اين  جينز؛  ا سثش   عقاد  حيم  قد ةجد، ةلن تعليق.  حيم  ابحشر.ي   ظر  
 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 157تتمة  إلاب ة )ا  
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 قال  حث ني  ةجش،  ثاا أ ي.  لف، ةحن قال  أعتق. عن كقيارة ميي  قاي  لقُي ة ن يُ 
 ي(2) ثاا أ ي. ظاَلر، قال  حر  عع  ةقياس. أاي يقنل  لن ُ رٌّ عن ِظفاري، (1)أال جيلئ

، مل جيلئ.، أة مال قثل   ََن ، ارت. ة رتدي  حعثد/أ[ كقي 141ةحن أعتا عثدً  عن ]
ةحن مال   احف كاا ي (3)ةقال  حث ني  ةجش أاي جيلئ. كما حن ماتي  حشاة  ملعايلة

 يعتق. تطنُّعاً 
ةقيل  –ةيف ةج. ، (4)ةأما  حتييفقري ابحصينم  ال جينز قثل   ن  عل   ملالش

؛ (6)عد جر ا سثش ةجنهبا عل   ملالشةجينز تقدن كلِ  كقارة س، (5)-قنٌل قدنٌ 
؛ طريقانسعد  جلَرح ق   كا ي عتقاً  (7)ةيف جن ز تقدميفا عل   حلُّلنق،  منفا كقيارة  حقتل

، (٩)ة ح اين  أ ي. عل   خلالل  ملتقدِ م يف   ن   فظنر، (8)   حقطع ابجلن زأظهرمها
نحنا  ق  . يقديم عل    ن  يف  مع ق،  قع جن زه ةجفاا، ةعل   ملالش حن كا ي مثا اً 

ةالسن سلمة ، ةال جينز تقدمفا عل   جلرح حبالق  ،(1٠)أظفر ا  ملنع، كقيارة  حيم 
                                                           

 (ي 8/11٠ حتفايش )   ظر ( 1)
 ي (12/25٩ حعليل شرح  حنجيل )  ظر  ( 2)
لع  حيت أترجفا من عايل زكات.،  إ   ماتي  حشاة قثل دتنل ةقي زكات. مل   حشاة  ملعالة  ( 3)

 (ي 8/11٠حيسش ح.ي   ظر   حتفايش )
(  لن ظالر  ملالش، ة كر  حننةي يف رةضة 12/258 حنجيل ) قال  حر  عع يف  حعليل شرح( 4)

(، قاحن    . ال جينز 8/1٠٩( أ .  حص يح، ةجلم س.  حث ني يف  حتفايش )11/18 حطاحث  )
قال سعد  حعال عن  حتيفقري ابملال، ةال يت قا  حعال قال سعد  حنجنف، ة ا  حصنم عثادة سد ية؛ 

 نم  حشرعع ال جينز تقدمي. عل  دتنل رم ااي  ال جينز تعايل. قثل  حنقي كاحص
 (  لن ةج.ي 12/258قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 5)
 (ي 12/261(، ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )15/2٩٠ كر  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )( 6)
(، 25/423(،     حعرةل )1٠/147حساا  حعرف )   نالا ة حالافي   ظر   حللنق( 7)

 (ي 266 حل لر )ا  
( أ .  ملالش، ةأظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل 11/18 كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  )( 8)

 (ي 12/25٩)
 ر جع  حصق ة  حساسقةي ( ٩)
(ي 4/245ملطاحش )(، ةزكر     صاري يف أسىن  15/5جلم س.  سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )( 1٠)

 (ي 5/1٩4(،  ح رر  حثفية )1٠/14ة  ظر   قة  فتا  )
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ةيف ، جل ء  حصييد عل   حلُّلنق سعد َجر . كتقدن  حيفقيارة علي. ةتقدن، (1)  تماٌل  ي.
قاي كاا يقتل.  تتيار    والثالث، (2)   ملنعأصح ها؛ أوجهجن ز تقدن  جلل ء عل   جلرح 

 يةقا  ضطريه  حصيد جاز، من مري ضرةرة مل جيل
ةتريج. سع ف  ،  ملاحية سعد  حظِ فار ةقثل  حعند (3)ةمنفا جينز قتر   كقيارة  حظِ فار 

ةيُتصنير  حتييفقري س   حظِ فار ة حعند ، (4)عل   خلالل  يما ق   كاا سثش   ن   ظنر ً 
، ة يما ق   ظالر   طليقفا طالقاً َرجعيياً ،   رجع،   كقير، (5)حريجعيية يما ق   ظالر عن  
ةيف  حظِ فار ، ةقلنا  يعند   ن ،    يف فا، أة طالقًا ابئنًا   كقير،   كقير   ر جعفا

ة يما ق   ظالر ،  يفقير   ةطئ؛ ةأاي  حعند  ي. ابحن.ء، عل   حقنل سص ت.، (6) ملؤقيي
ة يما ق   عليا  حظِ فار سقعل ،   عادل قي  إلسالم،  يفقير، ل عقش  حظِ فارة رتدي 
حيفن حن  شت ل ، ة يما حن ابدر قي  عل ما عليا  حطيالق علي.،  قعل ةمل يعل ؛ مريه

 ليا ؛ ةأما ق   ظالر ةأعتا عل   التصال عن ظفاره، أبسثاف شر ء  حلةجة يف ةج.
ا، ستيفقريق قثل  حعند  ي(7)ةال جينز قتر جفا قثل  حظِ فار  ت ِقاقاً ، لن تيفقرٌي مع  حعند ةقمني

                                                           

 ي تنليال حلعصمة ة رن  حقتل منلحة أ د  حسثث     تماح.  (12/26٠ حعليل )قال  حر  عع يف ( 1)
أ ي.  ملالش، ةجلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل  (11/18رةضة  حطاحث  ) كر  حننةي يف ( 2)

 (، ة حنج.  ح اين  جينز  حتقدني 12/26٠)
(، أسىن 5/2٩  تشثي.  حلةجة مري  حثائن أب    مل تيفن ِ الًّي   ظر  م    فتا  ) حِظفار( 3)

 (ي 3/357 ملطاحش )
اةي  حيفثري ليفا   كرة   أا سع ف  قاحن  ساح ، ةمل أقف عل   س   حقائل س.ي   ظر    ( 4)

 (ي 12/25٩(،  حعليل شرح  حنجيل )18/311(، هناية  ملطلش )15/2٩4)
  لع  ملطلقة سعد  حدتنل س ري عنن ق   مل تستنل عدد  حطلقالي   ظر   حتاكرة يف  حرجعية( 5)

 (ي 14/184(، كقاية  حنثي. )1٠8 حقق.  حشا عع )ا  
أا يقنل المرأت.  أ ي علع كظفر أمع قي شفر ةحننه،  اتتلقن  يف ص ت.  ار  ملؤقي   حظف( 6)

عل  قنح ؛  حقنل   ةل  ال يصح  حظفار، ة حقنل  ح اين  يصح  حظفار، ةلن  ملالش، 
، رةضة  حطاحث  (14/518لش )هناية  ملطةييفنا  حعند ابحن.ء دةا جمرد  إلمسااي   ظر  

 (ي 6/163(،  حتفايش )٩/276(،  حعليل شرح  حنجيل )8/274)
(، م   1٠/16(،  قة  فتا  )17/2٩4(،  جملمن  )15/2٩3  ظر    اةي  حيفثري )( 7)

 (ي 3/73(، حبر  ملالش )8/182(، هناية  فتا  )6/1٩1 فتا  )
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كِقدية   َليا ة حطِ يش ؛  ةمنفا يف جن ز تقدن كقيار ل  ظنر ل   ج عل  أسثاهبا
؛ اثح فا  قاي ةجد سثش جتنيللا؛ ثالثة أةج.ق ، (2)سعد  إل ر م (1)ةحثا  حوَم يط ة حنِقا 
،  ا تا  قي  حتيطيُّش ةحثا  مل يط؛ أة س. مرنٌ ،     لا ا تا ؛ أباي كاا يف رأس. أ  ً 

ة ري  ، (4)ةلع كا ةج. يف جل ء  حصييد، (3)ةقطع سع ف  يف  ح اين ابملنع، ةقال  ال، جاز
ة لل جينز تقدن  حصينم؟ يظفر أاي أيا  ي. ،  إلمام عل   ح اح  أاي  حيفقيارة حن كا ي خمريي

ا مرتيثةسناًء عل  أاي  ؛ تاللٌ  ة يف  تقدن كقيارة ، (5)ملنع من كقيارة  حيم  سا ث. أة  هني
 ي حنِقا  يف رم اا عل   حنِقا   يف  تقدميفا عل   حنِقا  يف   ج

 فرعان:
كما حن قال  ،  ق   كاا ماحياً ،   جينز تقدن  ملناةر عل   حصِ قة  ملعليا عليفاأحدمها

 يانز ، أة أتصديق سيفا ،  لل. علعي أاي أعتا عثد ً ، أة ردي مائيب، قاي شق  هللا مري ع
 ي(6)قال  حر  عع  ةيف  تاة   حققيال ما يُناز   ي.، تقدن  إلعتاق ة حتيصدُّق عليفا

 فل نما قتر   ؛     امل ة ملرضع ق   شرعتا يف  حصينم   أر د   إل طارالثاين
عل  لا   قع جن ز تعايلفا كسائر ة ، (7)أظفر ا   ع ؛  ي. ةجفاا،  حقدية قثل.؟

 ي(8)سناًء عل   حنجف  يف تعايل زكاة عام ،   مياا ةجفاا
                                                           

(، حساا  حعرف 3/24من قعة  حرجل  مرأت. ق   ابضعفا ةجامعفاي   ظر   ايش  حل ة ) حنقا   ( 1)
 (ي 8/4٠5)

( م    فتا  7/224  قصد  حدتنل يف   ج أة  حعمرة أة كليفماي   ظر   جملمن  ) إل ر م( 2)
 (ي 7/136( كقاية  حنثي. )2/23٠)

 مل أقف عل  من قال س.ي ( 3)
 ي ( ر جع  حصق ة  حساسقة4)
 (ي 18/31٠  ظر  هناية  ملطلش )( 5)
 (، ةمل أقف علي. يف  تاة   حققالي 12/261  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 6)
 (ي 12/261أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 7)
  ةل  ال جينز؛  ا زكاة  حسنة  ح ا ية مل   تتلقن  يف تعايل زكاة  حعام  عل  قنح ؛  حقنل( 8)

ينعقد  ننا، ة حتعايل قثل   عقاد   نل ال جينز كاحتعايل قثل متام  حنصاف، ةعلي.   ال 
جينز  حتعايل لنا، ة حقنل  ح اين  جينز، ص  .  حننةي؛ ملا أترج. مسل  يف ص ي . 

  )ةأما  حعثال  فع  قال  قال رسنل هللا ( عن أ  لريرة ٩83(، سرق   )2/676)
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 :الن ظر الثاين: ح كيفي ة هذه الكف ارة
 يت ريي  مليفقِ ر أةاًل س  أاي يُطع  ، ختت،ُّ ختيري يف  الستد ء ةترتيش يف  ال تفاء 

،  (1)أطع  كلي ة  دق ُمدي ً ، ار  إلطعام إا  تت، ةيُعتا رقثة، ةييفسنل ، عشرة مساك 
، ةمن ُيصرل قحي.، ةكيقية قتر ج.، ة حيفالم يف جنا  حط عام، كما يف كقيارة  حظِ فار
ةسائر  ملسائل عل  ، ةصرل   مد د  حعشرة قي ما دةا  حعشرة، ة متنا  قتر    حقيمة

ةقا ، (3)عل   حصِ قة  آلتيةكسال  ؛  ةقا  تتار  حيفسنةي (2)ما تقديم يف كتاف  حيفقيار ل
مة يف  حيفقيارة،  تتار  إلعتاق ةحن أطع  سعض ، (4) شرُت. يف  حعتيا  حصِ قال  ملتقدِ 

ةحن كاا علي. ثالث كقيار ل ةأعتا رقثة ةأطع  عشرة ، مل جُيلئ.،  حعشرة ةكسا سع ف 
ل عن كلِ   إاي عا، أجلأه، /ف[ ةكسا عشرة أة أطع  ثالث  مسيفينًا ةحن يُع ِ  141]

م، ِتصلة من  ح الثة ابحتيقسري  ملاكنر مثي ةمن ح. أاي أيتا سف   حققري ، صام ثالثة أ ي
 أظفر ا ؛ ةيف ةجنف تتاسعفا قنالا، ييفقِ ر ابحصينم (5)ة ملسيف  يف  حلكن ل ة حيفقيار ل

يف   عل  لا ، (8)ةص ح  حث ني ةجنس.، (7)ة سث.  إلمام قي  جلديد، (6)أ ي. ال جيش

                                                           

(  معناه  تسلقي من. زكاة 7/57علع، ةم لفا معفا(، قال  حنينةي يف شر . عل  مسل  )
(،  حعليل شرح  حنجيل 3/16٠عام ، ةعلي.  يانز  حتعايل لناي   ظر    اةي  حيفثري )

 (ي 2/212(، رةضة  حطاحث  )3/113(،  لية  حعلماء )6/146(،  جملمن  )3/15)
 675  لن ملء كقع  إل ساا  ملتنسط ق   مأل ا ةمد يده هب ، ةلن  رسع  حصا ، ةيساةي ملد(  (1

(،  حقق.  إلسالمع 417(، معا  ح ة  حققفاء )ا  318  ظر   حقامنل  فيط )ا   م ي
 (ي 4/2578ةأدحت. حلل يلع )

  /ف(15 ي  جمللد  حتاسع ) جلن لر  حث رية  س ة طنسقثنسر ( 2)
 .(337   ظر  )ا( 3)
شرة.  ملعَتا لع   إلمياا، ة حسالمة، ةكمال  حرق، ة خللن عن  حعنني   ظر   حعليل شرح ( 4)

 (ي ٩/2٩5 حنجيل )
 (ي 6/1٩٠ةلن من حيا ح. كسش يقع منقعا من كقايت.ي   ظر   جملمن  )( 5)
 (ي 11/21لن   ظفر يف رةضة  حطاحث  )( 6)
 ي (18/318هناية  ملطلش )  ظر  ( 7)
 (ي 8/112  ظر   حتفايش )( 8)
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ةيف   قطاعة اب يض ، (1)  قطاع. سعار  ملرن ة حسيقر  خلالل  ملتقِ دم يف كقيارة  حظِ فار
ةمال قحي. ، (2)ةلن  حاي يف  حشيامل،   ينقطعوالثاين،   ال ينقطعأحدمها؛ طرقٌ 
 قع قطع.  حتيتاسع ، أ ي. كاملرن -ةلن  حاي أةرده  حث ني  - واثلثها، (3) إلمام
قال  حر  عع  ةق   كا ي  ملرأة ممن ال  يض  شرعي ، (5) حظيالر أ ي. يقطع.ة ، (4)قنالا

.  حتيسنية سين. ةس   ملرن؛  ي.  استدألا   يض  ي(6) جتي
أ ي. ، ةيف جنا  حطعام  مل رَ    قن ل  ح الثة  ملتقدِ مة يف  حيفقيار ل ةزكاة  حِقطر

أة قي ،  لن عدل قي   عل  أجلأه، (8)دأة ماحش قنل  حثل، شاء (7)خُيرِ  أيي )ةقي(
ةقاي عدل قي ، ةعيفس.  ملاةردي  قال  قاي عدل قي   دّن مل جيلئ.، (٩)ما دة .  قنالا

                                                           

 تتلقن   يما ق   أ طر ملرن أة سقر يف صنم  حيفقارة لل يقطعاا تتاسع.؟ ، عل  قنح ؛ ( 1)
، ة حقنل  ح اين   ملرن يسقط  حنجنف عن.؛  يفاح   حتتاسع حقنل   ةل  ال يقطع؛  ا 

ال ينا ياا  حصنم، ةق طار ابتتياره، ةص  .  حر  عع يف  يقطعاا  حتتاسع؛  ا  ملرن ة حسقر
 (ي 14/312(، ة سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )٩/324 حعليل شرح  حنجيل )

 (، ست قيا   مد  ؤ دي 5٩8  ظر   حشامل )ا/( 2)
( يف  ملرن ة حسقر  ما يقطع تتاسع  حشفرين  فن أبا 18/31٩قال  إلمام يف هناية  ملطلش )( 3)

تتاسع  حصيام يف    م  ح الثة أةي؛  إا قيقا     م  ح الثة سعيدًة عن أسثاف  حقطع  يقطع
 مميفن، ةقا كاا قد يتعار يف  حشفريني 

 حقنل   ةل  ال جيش؛ كما يف صنم شفرين يف كقارة  حقتل، ة حقنل  ح اين  جيش؛  ا لاه ( 4)
 (ي 8/112ريني   ظر   حتفايش ) ملدة قصرية مييفن  ال رت ز  يفا عن   يض تالل  حشف

 (ي 12/272 حعليل شرح  حنجيل، )( أظفره  حر  عع يف 5)
   ظر   ملرجع  حساساي ( 6)
 ليفا  يف  مل طن.، ةحعل  حصن ف  قنلي ( 7)
(، ست قيا   مد سشريي ة  قن ل  ح الثة لع    ةل  ال 421  ظر   جلن لر  حث رية )ا   (8)

(، ة حر  عع يف  حعليل 6/133ده، ص  .  حننةي يف  جملمن  )جيلئ. قال من ماحش قنل سل
(، ة حقنل  ح اين  جينز من كل قنل؛ ة حقنل  ح اح    حن جش من 3/166شرح  حنجيل )

 (ي 2/117(، م    فتا  )3/374ماحش قنل  مل رِ ي ة  ظر   حثياا )
ئ. سال تالل، ةجلم ساح  (  ق   عدل قي ما دة . ال جيل 6/133قال  حننةي يف  جملمن  )( ٩)

 (ي 3/166 حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )
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 ي(3)ةقال  حثند ياع  لن ظالر  ملالش، (2)أة جنا طعام  مليفقِ ري (1)  عل   نجفاا
 فصل:

جنسها ة حيفالم يف ، احطيعامك؛  ةجش متلييففا، ق    تتار  مليفقِ ر  حتييفقري ابحيفسنة
 :وقدرها

ةلن قمي، ، (4) ال جيش أاي يعطع كلي مسيف ق كسنة كاملة ق اعاً   فأما القدر
تاء (6)أة ُجثية (5)ةسر ةيل ةعمامة أة ُمَقنيعة سل ييفقع  ، يف  حصييف (7)ةُدري ع.، يف  حشِ 

أة ، أة عمامة، سر ةيل أة، من قمي،ق أة رد ءق ، ثنٌف ة  ٌد خميطًا كاا أة مري خميطق 
ة ي. قنل  ق ي. ُيشرت. أاي ييفنا ، (٩)أة مقنيعة أة قز رق أة طيلسااق ، (8)أة قَثاء، ُجثية

ةجُيلئ ،  ت تلف   ال ساكنرة  آلتا ةأ نثت.،  ملعَط  ساترً  حلعنرة يصح  حصيالة  ي.
                                                           

 حنج.   ةل  ال جيلئ.؛   . مري ما ةجش علي.؛ كمن أتر  شعري  عن زكاة سر، ةدر ل  عن ( 1)
زكاة دان ري، ة حنج.  ح اين  أ . جيلي.؛   . أمل  مما ةجش علي. كمن ةجثي علي. سن  هتر  

 (ي 3/37٩ حيفثري ) أعل  منفاي   ظر    اةي
 لا  لن  حقنل  ح اح  يف جنا  حطعام  مل ر ي ( 2)
 ي (6/4٩كقاية  حنثي. )  ظر   ( 3)
(،  حعليل 7/21٩(،  حنسيط )18/314أي ق ا  أص اف  ملالشي   ظر  هناية  ملطلش )( 4)

 (ي 15/8(، كقاية  حنثي. )12/272شرح  حنجيل )
(، 8/3(، حساا  حعرف )261  ما   طع س.  ملرأة رأسفاي   ظر  خمتار  حص اح )ا   ملقنعة( 5)

 (ي 22/٩1    حعرةل )
( 15٩  ثنف طنيل مقطن   حيف  يلثا  نق  ح يافي   ظر  معا  ح ة  حققفاء )ا   جلثة( 6)

 (ي 68 حتعريقال  حققفية )ا  
 ايش (  2/35  ضرف من  ح ياف  حيت تلثا، ةلع جثة مشقنقة  ملقدمي   ظر   حع  )در عة (7)

 (ي 171(  ملعا   حعر   مساء  ملالسا )ا  1/28٠،  ملعا   حنسيط )(2/11٩ حل ة )
، (17٠(،  حتعريقال  حققفية )ا  15/168لثا  نق  ح يافي   ظر  حساا  حعرف )  ثنف يُ  حقثاء( 8)

 (ي 378(،  ملعا   حعر   مساء  ملالسا )ا  355معا  ح ة  حققفاء )ا  
لن  حطر ة    كساء مدةير أت ر ماحثا، ال أسقل ح.؛  مت. أة سد ه من صنل، ةقيل  حطيلساا( ٩)

(، 16/2٠4 حيت تنضع عل   حرأل ة حيفتق ، ةأ يااًن عل   حيفتق   قطي   ظر      حعرةل )
 ي (138 حتعريقال  حققفية )ا  (، 3٠6ح ة  ملعا   حعر   مساء  ملالسا )ا  
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ن مري تياطةق ق   م (1)ةعل   ملالش ييفقع قطع. من ِكرابلق ،  إلز ر يف  حايكر ة     
 إاي أعطاه ؛ ةقاي كاا  ح نف يصلح حلصي ري دةا  حيفثري، (2)صل ي حشعءق مما تقديم

،   إاي صرل  حطيعام ة حيفسنة يف  حيفقيارة قي  حصِ  ار جائلٌ ؛ أجلأ،  حصي ري ةقث . ةحيُّ. ح.
ر. أاي ةحيا من  حشي ، (4)أجلأه يف أظفر  حنجف  (3)ةقاي أعطاه ) حيفثري(، كاحلكاة

، ةابحعيفا، ةحاح  جينز أاي يعطع  حريجَل كسنة  ملرأة، ييفتسع من  ملعَط  ما أيتاه
ةجُيلئ  ملنديل  حاي حيمل يف ، ساء  حريجل  ح نف   ريركةلن  خلالل  آلا يف قجل ء قِ 

 ي(6)تاللٌ  (5)ةيف قجل ء  حتُوثياا،  حيد
ةمن  حيفتياا ةمن  حصُّنل ُيالئ  ح نف  ملتي ا من  حقطن ةمن    وأما اجلنس

، ةال  رق يف قجل ء   رير س  أاي ييفنا  حوُميفس   مرأًة أة رجالً ، ةمن  حشيعر، (7) إلسريس 
 (٩)ة حلثند ةأما ما يلثا من  جللند، (8)أ ي. ال جُيلِئ قكساء  حريجل   رير؛ ة ي. ةج.ٌ 

                                                           

  كلمة  ارسية معرسة  ةلن  ح نف  خلشن من  حيفتاا، ةقيل   سيج رقيا من  حقطني  حيفرابل( 1)
، (57٠ حقامنل  فيط )ا  ، (2/52٩ ملصثاح  ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري )  ظر  

 (ي 418 ملعا   حعر   مساء  ملالسا )ا  
عع يف  حعليل شرح  حنجيل ( أ .  ملالش، ةجلم س.  حر  3/35٩ كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  )( 2)

 (ي 12/273)
 ليفا  يف  مل طن.، ة حصن ف   حص ريي ( 3)
 (، ة حنج.  ح اين  ال جيلئ.ي 12/273أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 4)
يي   ظر   حنفاية يف مريش   سر ةيل ص ري يسرت  حعنرة  مل لظة  قط، ةيُسرت س. عنرة  ملي حتثاا( 5)

 (ي 8٩(،  ملعا   حعر   مساء  ملالسا )ا  14/215(،  ايش  حل ة )1/181  دي  ة  ثر )
 ي. قنالا؛  حقنل   ةل  جيلئ؛ إلطالق  س   حلثا علي.، ة حقنل  ح اين  ال جيلئ؛ حعدم ( 6)

ي ة  ظر  رةضة (12/274 حعليل شرح  حنجيل )ةجند  س   حيفسنة  ي.، ةأظفره  حر  عع يف 
 (ي 1٠/32(،  حنا   حنلا  )15/1٠(، كقاية  حنثي. )11/23 حطاحث  )

(،  ملعا   حعر   مساء 31/276   ن  من   رير، ةلن أجندهي   ظر      حعرةل ) إلسريس ( 7)
 (ي 3٩(، معا  ح ة  حققفاء )ا  26 ملالسا )ا  

 ، ةضعق.ي (11/23رةضة  حطاحث  ) كره  حننةي يف ( 8)
(، حساا ٩/128   ع حثد، ةلن  حصنل، أة  حشعر  ملتد تلةي   ظر      حعرةل ) حلثند( ٩)

 (ي 448(،  ملعا   حعر   مساء  ملالسا )ا  3/387 حعرف )
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ةقال ، (2)ةقال  نجفاا، جلأقال  ملاةردي  قاي كاا يف سلدق يلثا ألل.  ح  أ (1)ة حِقر ء
ي (3) حصييدالين  جُيلئ  حقمي، من  حل َِثد يف  حثلد  حاي جرل  حعادة سلثس.  ي. ماحثًا أة اندر ً 

ةيف  خلفِ   حُشُمشي   (5)ةجير ا يف  جلنشن، (4)ةال جيلئ  حدِ ر  من   ديد يف أظفر  حنجف 
ةقال أسن ، ة حظيالر يف  حيفلِ   ملنع، نسنةةيف  حقل، (7)ةيف  حليرسنل (6)-ةلن  حوِميفَعش  -

ةقاي كا ي كثرية تع ُّ  حريأل ،   قاي كا ي  حقلنسنة ص رية ي طع حنن  حرأل مل جُتلِئ(8) حقيان
 كاملنطقة،  (1٠)   حقطع أب ي. ال جُيلئأصحهما؛ طريقانةيف  حنيعل ، (٩)ة      ة حققا أجلأل

ةحييفن  قال  حر  عع ، (11)ةلن   شث. عند  إلمام ة ح ل يل،   أ ي. عل   حنجف والثاين، ة خلامت
                                                           

  جلند سعض   ين انل كا ر ش ة ح علش تدسغ ةتت ا منفا  ملالساي معا  ح ة  حققفاء  حقر ء( 1)
 (ي 356(،  ملعا   حعر   مساء  ملالسا )ا  341)ا  

(، ةتر   حنجف  عل   خلالل يف أجنال   ثنف يف 15/321  ظر    اةي  حيفثري )( 2)
  (ي336 يف )اعترب ابح احش منفا، ةقد سثا  إلطعام؛ لل ييفنا خمري   يفا أة ي

 (ي 12/274 قل. عن.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 3)
(، قال   ا  ملتثع  يما حنن  ي.  س   حيفسنة، 12/274 حعليل شرح  حنجيل ) أظفره  حر  عع يف( 4)

سة  يطة ةال يسم   حدر  كسنة، ةقا كا ي ملثنسة، ة حنج.  ح اين  أ . جيلئ؛  هنا ملثن 
 ابحثدا، ةحاح  جتش  حقدية عل   فرم سلثسفاي 

(، 58ي   ظر  خمتار  حص اح )ا  ةلن  حدر   حاي ي طع  حصدر  كلمة معرسة،  جلنشن( 5)
 (ي 16٩(، معا  ح ة  حققفاء )ا  13/88حساا  حعرف )

  كلمة معرف، ةلن  ن  من أ اية  حر ِجل كاملد لي   ظر  هناية  ملطلش  حشمش ( 6)
  ي (274 ملعا   حعر   مساء  ملالسا )ا  (، 4/251)

 ،  ملعا   حعر   مساء(35/143    حعرةل )  معرسة، ما يلثا يف  حر ِجل،   ظر   حلرسنل( 7)
 (ي 2٠6 ملالسا )ا  

 حثصري، تلميا أ   امد  ملرةرة ي، مل يعرل  لن  مد سن   سن سن  ملنتصر، أسن  حقيان( 8)
(، 1/146ةقي ة ات.، من مؤحقات.   حال ا ابجلامعي   ظر  طثقال  حققفاء  حشا عية )

 (1/163طثقال  حشا عية السن قاض  شفثة )
 (ي 15/32٠ يفاه عن.  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )( ٩)
 ي (8/111 حتفايش )(، ةجلم س.  حث ني يف 11/23لن   صح يف رةضة  حطاحث  )( 1٠)
، ة حنجف  تقدم  كر ا (7/22٠ حنسيط يف  ملالش )( 18/316  ظر  هناية  ملطلش )( 11)

 يف  حدر  ة جلنشن ة حشمش ، يف )ا(ي 
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 ي(3)ةأمرف  ملاةردي سرة ية  حنجف   يفا، (2)ةال جيلئ  حتييفية، (1) جلن رف كاحنيعل
  ةال س  أاي يع ي جنا  ملعطَ ، ةال  رق  يما جُيلئ س   جليِ د ة حريديء ة ملتنسِ ط

ةجيلئ   كسية دةا ي (4)ةحلقاضع  ي.   تماٌل  رت اه  إلمام، يف  حثلد أة ال
 ي(5)   طا 

ف ة خلام ة ملقصنر ، /أ[142] ة جلديد أةي،  ُيالئ  جلديد ة مللثنل ة:وأما الصِّّ
قال ق   صار ُييفره  ستعماح. ، كاحطيعام  حعتيا؛  ة ملعيش عيثًا يرد س.  حثيع، ة مل ثنغ
، ةال جيلئ  ملرقيع قاي رُقع حلم رتق، كاحطيعام  ملسنِ ل،  ي  متلق عل   حعرفحب (6)س قاً 

ة تتلقي عثار    يف ضاسط ما جُيلئ من ، ة حثال قاي تيط أةاًل حد يئة أة مريلا أجلأ
  جُيلئ ما ُمسل د عة (8)ةقال سع ف ، (7) قال  إلمام  جُيلئ ما ال يُعدُّ تِلا،  مل سنل

، ةقال  ملاةردي   مللثنل ق    لش أك ر منا ع. مل جُيلئ، ا  رٌق كثريٌ ةسينفم، أة د عت 
حبي  ال ؛ ةقال  إلمام  ةحن كاا  ح نف  جلديد مفلفل  حنيسج، (٩)ةقاي  لش أقلُّفا أجلأ
 ي(1٠) يظفر أ ي. ال جُيلئ ح عق.؛ يدةم كاح نف  خللا

                                                           

 ي (12/274شرح  حنجيل ) حعليل   ظر  ( 1)
 ملعا  (، 27/٩6(،     حعرةل )1٠/4٠6  راب.  حسر ةيلي   ظر  حساا  حعرف ) حتيفة( 2)

 ي (٩4 حعر   مساء  ملالسا )ا  
 مل أقف علي. يف   اةي، ةال يف مريهي ( 3)
حثة يف ألل  حثلد، مل  ُثعد، قياسًا عل   حطعام؛  إان قال  حقاضع  حن قلنا  تعترب  حيُفسنة  ح ا( 4)

 (ي 18/315قدمنا  كر لا   حنج. يف  حطعام، قال  إلمام  ةلن متا.ي   ظر  هناية  ملطلش )
(، معا   حل ة 2/٩3٠   ع  طع، ةلن سسا. من جلدي   ظر   ملعا   حنسيط )   طا ( 5)

 (ي 4٩5(،  ملعا   حعر   مساء  ملالسا )ا  3/2228عرسية  ملعاصرة ) ح
،  حنفاية يف (3/13٩مقاييا  حل ة )، (488جممل  حل ة )ا     ح نف  حثايلي   ظر   حس ا( 6)

 (ي 2/347مريش   دي  ة  ثر )
 (ي 18/317  ظر  هناية  ملطلش )( 7)
 ي (1٩٩ حتنثي. )ا  نف   حشريزي يف م( 8)
 (ي 15/32٠  ظر    اةي  حيفثري )( ٩)
 (ي 18/317  ظر  هناية  ملطلش )( 1٠)
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 فيمن عليه الكف ارة: :ِّ (1)الن ظر الثالث
ُ ريً  كاا أة ، (2)ميفليقًا كاا أة مري ميفليفق ؛   يف مي ق منعقدةق ةلن كلُّ من  ن 
 ي ر  من تاحف مقت   مي ق مري ،  ييًا كاا أة ميتاً ، مسلمًا كاا أة كا ر ً ، عثد ً 

 لن  لف  مليفليف عل  عثده أة ، (3)منعِقدةق حِصثا أة جنناق أة قكر هق أة ُسيفرق عل  قنلق 
ةتللم  حيفقيارة ،  ن    احف،   ُجني    عل  فلنل علي.  ح ، مريه أ ي. ال يقعل شيئاً 

 إاي  حطيالق ؛ كما حن عليا طالقًا أة عتاقًا سقعل مريه   ُةجد  حقعل،  خُيرجفا عن. ةحيُّ.
ةمل خُير ِجنه عل   خلالل يف أاي  العتثار حباحة  حتيعليا أة حباحة   ََن ، ة حعتا يقعاا

(4) ،
 ي(5) قع  نَو َ. قنالا؛ ل   قع  علق  قعل. جمننانً ةحن  لف ع

 ةحن مال من علي. كقيارة مي  أة مريلا قثل أاي خُيرِجفا مل يسقط عل   ملالش
ةقيل  من ، (7)  قاي مل ينا هبا ُأترجي من رأل  ملال عل   حصي يح، (6) ملشفنر
  أحوالٌ ةعل   حصي يح حلميي ،  ح ل 

ة ؛ ة ةعلي. كقيارة  أاي تيفنا ح. تركاألوىل ةلع  خلصال  ح الثة يف  - إاي كا ي خمريي
ةكا   إلعتاق عل  ، طعامًا أة كسنة، ةجش قتر جفا من  حرتيكة -كقيارة  حيم  

ةتري   ملاةردي علي. جن ز قعتاق ، (٩)ةقد مري يف  حنصية، ة  ةي حلميي (8) حصي يح

                                                           

 يف  مل طن.   ح ايني ( 1)

 أي مري ميفلف يف ةقي  ن .ي ( 2)
  اةي أي عل  قنل يف  ملالش أا  حسيفر ا ال تنعقد ميين. كما ال ينعقد طالق.ي   ظر  ( 3)

 ي (1٠/217 حيفثري )
 حقنل   ةل  أا  العتثار حبال  حتعليا، ة حقنل  ح اين  أا  العتثار حبال   ن ي   ظر    اةي ( 4)

 (ي 8/217(،  ح اية )13/311(، هناية  ملطلش )18/122 حيفثري )
 ي (18/122  اةي  حيفثري ) حقنل  حين ، ة حقنل  ح اين  ال حين ي   ظر  ( 5)
 (  لن  ملالشي 12/278ح  حنجيل )ال  حر  عع يف  حعليل شر ( ق6)
(، 12/278(، ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )15/336جلم س.  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )( 7)

 (ي 11/25ةلن  حص يح يف رةضة  حطاحث  )
 (ي 12/27٩(، ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )18/32٠ص  .  إلمام يف هناية  ملطلش )( 8)
 ي((، ست قيا  أ ا عيس 555)ا  ية جلن لر  حث ر  (٩)
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؛ أر د سعض  حنرثة  ح  مل ييفني ح. عل  لا   حنج. ةقال  حن،  حن رث عن  مليي عثدً  تربُّعاً 
ة حن جش يف  مل ريي أقل  خلصال  ح الثة ، (1)  ي. ال يقدر عل  ق اق  حنيَسش   يفا   حنالء

ةقال آترةا  ، (3)ةقال آترةا  أقل  حطيعام ة حيفسنة قيمةً ، (2)قاح.  حث ني ةمريه، قيمةً 
ا أقل؛  حن جش قيمة  حطيعام ةما تقديم ظالٌر ق   كاا  مليي منسرً  ةقي  حنجنف أة ، (4) هني

 إاي  ؛ أما ق    عتربان  احة  حنجنف ةكاا معسر ً ، أة أبملظ   احت ، قلنا  ابعتثار  احة   د ء
ةقاي كاا عاجل ً عن.  قيال ما سيها عن ، ة ي. ما سيها، كاا قادر ً عل   حصينم  فن ة جث.

 ي(5)حصييب ة حيفا ر سر ءة  مت. من  حيفقيارة حثند ياع يف كقيارة  
 للن رث أاي يُطع  عن. ةييفسن مترب ِعًا س. عل  ،   أاي ال ييفنا حلميي تركةالثانية

ةتريجن  علي. تال ًا يف  حن رث ق   تربي  أبد ء دين منر ِث. لل ، (7)ة ي. ةج.ٌ ، (6) ملالش
تقريعًا عل   ملالش يف  حتيرب ق  ؛ ابإلعتاق عن.ةيف تربُّ   حن رث ، (8)يللم رفُّ  حديين قثنح.؟

ةرتيثفا سع ف  عل  ، (٩)ابإلطعام ة حيفسنة  حنجفاا  ملتقدِ ماا  يما ق   كا ي ح. ترك.
                                                           

 (ي 15/312  ظر    اةي  حيفثري )( 1)
 ي (12/27٩ حعليل شرح  حنجيل )، ةجلم س.  حر  عع يف (8/112 حتفايش )  ظر  ( 2)
 ي (15/336  اةي  حيفثري )ممن قال س.  ملاةردي يف ( 3)
 لعي (عن  حثند ياع ة فام15/22 يفاه  سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )( 4)
 (ي /ف12)  حتاسع جلن لر  حث رية  س ة طنسقثنسر ي،  جمللد ( 5)
( 11/26(، ة كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  )12/27٩أظفره  حر  عع  حعليل شرح  حنجيل )( 6)

 أ .  حص يحي 
 كره  حر  عع ة حننةي يف  ملصدرين  حساسق ، ةلن أ . ال يصح، ةعلة لا   حقنل  سُعد  حعثادة ( 7)

  حنياسةي عن 
ق   تربي   حن رث أبد ء دين منر ِث.،  قع حلةم قثنل صا ش  حدين قنالا يف  ملالش،  حقنل ( 8)

(، ة سن  حر عة يف كقاية 11/45  ةل  يللم.  حقثنل، ةجلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )
  ال يللم.  حقثنل، ة حقنل  ح اين، (، قاحن     . خيل،  حرتكة حنقس. أة مريه1٩/462 حنثي. )

(،  إا كاا  ملترب   حن رث ةجش  حقثنل  قي. تردد 3/28ةأظفره  حشرسي  يف م    فتا  )
 (ي 3/4٠٩جن ف  حقاضعي ة حظالر عدم  حنجنفي ة  ظر  أسىن  ملطاحش )

يل  حنج.   ةل  ال جينز ح.  إلعتاق، ة حنج.  ح اين  جينز ح.  إلعتاقي   ظر   حعليل شرح  حنج (٩)
 (ي 18/32٠(، هناية  ملطلش )12/27٩)
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)ةيف ، ةأما   جنيب  ال جينز تربُّع. عن. ابإلعتاق، (2)خمر  قاطعة ابجلن ز لنا (1)(....)
ةيف جن ز ، (5)ةطرد ا سع ف  يف قعتاق.، (4)ف يف  إلطعام ة حيفسنة يف أظفر  حنج (3)جن زه(

، (7)ة حصنم (6)تقديما يف  حنصية طريقانصنم  حنيل عن  مليي عن  حنُّاةر  حيفقيار ل ة حق اء 
،  ل. أاي أي ا ح ريه أاي يصنم عن. أبجرة،  إاي قلنا  جينز؛    حقطع س.والثاين، (8)ابملنع اجلديد
ةصنم. عن. س ري ق  . ، ح. من علي.  حصينم أاي يصنم عن. كاحنيل ِ ةحألجنيب  حاي أَ ا ، أة مريلا

؛ ةقاي جنيزانه  نجفاا،  إاي مل َّن ِزه مل َّن ِز  حصينم، ينث  عل  جن ز تيفقريه عن. ابإلطعام
 ي. ،  إاي مرن حبي  ال يُرج  سرؤه؛  إاي قلنا  جبن ز قكسائ. سعد  ملنل، (٩)أظفر ا   ملنع

 ي(1٠)ةقد تقديم  ح  كلُّ. يف  حَصنم ة حنصيية،  ملنع أص فما ؛ ةجفاا
، ةح. تركة ةعلي. دينا   ق   مال ةعلي.  حيفقيارة أة مريلا من  قنق هللا تعايالثالثة

 إاي تعليا سع فا ؛ ُق يي كلُّفا،  إاي ة يي  حرتيكة حباِ  هللا ة اِ   آلدمي ؛ /ف[142]
 ي. ، يقديم  ا هللا تعاي أة  اُّ  آلدمع أة يتساة ا (11)ابحع  ةسع فا ابحاِ مية ) قد(

ةكاا ، يُقديم  حديين  إاي قلنا ؛ (13)أص فا  أةنا؛ (12)ثالثة أقن ل تقديمي يف  حلكاة ةمريلا
                                                           

 كلمة مري ة ض ةي ( 1)
حعل. يقصد ابحقاطعة ق   أةص   مليي ابحعتا،  يانز  حن رث  إلعتاقي ةهللا أعل ي   ظر   حثياا ( 2)

 . (11/25( رةضة  حطاحث  )15/23( كقاية  حنثي. )18/321( هناية  ملطلش )383/1٠)
 ن ف  ةجينز، ةهللا أعل ي ليفا  يف  مل طن.، ةحعل  حص( 3)
(، ة  ظر  11/26(، ةلن   صح يف رةضة  حطاحث  )12/27٩أظفره  حر  عع،  حعليل شرح  حنجيل )( 4)

 (ي ٩/121(،  ملفمال يف شرح  حرةضة ة حر  عع )7/353(،  ح اية )4/24٩أسىن  ملطاحش )
 (ي 18/321ام يف هناية  ملطلش )  أسن  ملعايل جملع سن  يع، صا ش  حتقريش،  قل. عن.  إلم( منف5)

 (، ست قيا  أ ا عيس ي 558(  جلن لر  حث رية )ا  (6
 (، ست قيا  عثد هللا  ح ر ي 213 جلن لر  حث رية )ا  ( 7)
 ي (2/126(   ظر    م )8)
 ، (12/27٩ حعليل شرح  حنجيل )أظفره  حر  عع يف ( ٩)
 ي (، ست قيا  أ ا عيس 556 جلن لر  حث رية )ا  ( 1٠)
 ليفا  يف   صل، ةحعل.  حصن ف   فلي ةهللا أعل ي ( 11)
 /أ(ي 146(  جلن لر  حث رية،  جمللد ).( )12)
 (ي 6/232ص  .  حننةي يف  جملمن  )( 13)
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ةال جيري   قن ل  يما ق    جتمع عل  ، ال تركة  ييفنا   يف  كما تقديم يف   احة  ح ا ية
ةتنجيف. يقت ع أاي  ليفا ق   مل ، (1)هللا تعاي ة اُّ  آلدمع  فانر علي. ابحَقَلا  اُّ 

ر عل   حقنر ا قاي كا ي عل   حقنر أة كاا  اُّ هللا تعاي زكاةً ، تيفن  حيفقيارة ة حنياي ؛ ةأهني
ةيف ، (2)ةترديد  إلمام يف جميئفا ق    جتمع عل   ملقلا دينا ةكقيار ل، جتعء   قن ل

 ي(3)مي يف كتاف  حنصيية حقصل  رةٌ  تقدي 
ةحن قلنا ابحقدن  ق ي. ، ةأما  حعثد  ليا علي. يف كقيارة  حيم  ةمريلا قال  حصينم

 ي. تقصيٌل ةتالٌل تقديم ، ةق   كقير ابحصينم  يستقلُّ س. أة حيتا  قي ق ا  حسييِ د؟، ميل 
؛  جلارية  حيت ِ لُّ ح. من.ة ي  يتنقيف عل  ق ا  حسييد  ل. منع ، يف كتاف  حيفقيار ل
 ي(4)ةقد مري  حيفالم يف تقاريع. يف  حيفقيار ل،  قِ . يف  الستمتا 

 لسيِ ده أاي ييفقِ ر عن. ابإلطعام أة ابحيفسنة ؛ ةق   مال  حعثد رقيقًا ةعلي. كقيارة مي 
عل   لا  ق   كاا  حعثد قادر ً ، (6)أص فما   ملنع؛ ةيف  إلعتاق ةجفاا، (5)عل   ملالش

 ال ،  إاي قلنا   العتثار يف  حيفقيارة حباحة  حنجنف؛  إاي مل ييفني قادر ً ،  حصينم     حنجنف
 إاي أطلا  حتيملي  مل ييفن ح. قتر   ؛ ةحن ملي   حسيِ د عثده مااًل ةقلنا  ميليف.ي شعء علي.

  أ ا ح. ، أة مطلقاً ، ارةةقاي ملييف.  حطيعام أة  حيفسنة حإلتر   يف  حيفقي ،  حيفقيارة س ري ق  .
، (7) ا صح  أ ي. ال جُيلئ.؛ ةحن ملييف. عثدً  حيعتق. عنفا  هعتق.، يف قتر ج.  يفا أتر 

،  إاي قلنا  يقع حلعثد؛ (8)ةجفاا  ي.، ةعل  لا   احنالء حلسييِ د أة منقنٌل؟، ة ح اين  جُيلئ.
                                                           

 (ي 12/27٩ ا يقدم  ا  آلدمع عل   ا هللا  ي.ي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 (ي 3/4٠1  ظر  هناية  ملطلش )( 2)
 (، ست قيا  أ ا عيس ي 556 رية )ا   جلن لر  حث( 3)
 ي /ف(12 جلن لر  حث رية،  س ة طنسقثنسر ي،  جمللد  حتاسع ) (4)
 (  لن ظالر  ملالشي 12/278ل  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( قا5)
( 12/278(، ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )8/114جلم س.  حث ني يف  حتفايش )( 6)

 (ي 11/25 حطاحث  )ة حننةي يف رةضة 
 (  لن ظالر  ملالشي 12/176قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 7)
 حنج.   ةل  أاي  حنالء حلسيد،  إا قثثال  حنالء حلعثد متعار؛ حتعلا  حنالء ة إلرث س.، ( 8)

أا ةقصنر  ال  حعثد عنفما، ة حنج.  ح اين  أاي  حنالء ينقف،  إا عتا  حعثد  ملعتا، تث  
  حنالء ح.، ةقا مال رقيقا،  فن حلسيدي   ظر   ملرجع  حساساي 
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ةقال ، لئ  إلعتاق عن  حيفقيارةةعل  قنل  حنقف قال  حققيال  ال جيُ ، أجلأه عن كقيارت.
قال  إلمام  ، (1)ةكا  رآه  حصييدالين،  حقاضع  ينقف  إلجل ء عل  عتق. تثعًا حلنالء

ة ي  قلنا  ، (2) إاي  ِ لي يتنقف عل  تث ُّ   ال سعتق.؛ ةيظفر أثره يف كقيارة  حظِ فار
؛ ه يف  إلعتاق يف  حيفقيارة  ملرتثة لن أ ا ح. سيِ د؛ يف  ملسهحة سنقن   حعتا عن  حيفقيارة
 ي(3)حإلمام  ي.   تماالا،  فل ح. أاي يصنم ةال ييفقِ ر ابملال؟

 فرعان:
قال ، ةقلنا  يصحُّ تربُّع.    .   حن أعتا  مليفاَتش عن كقيارت.   ا سيِ دهاألول

نا  حنالء   ي. قد يُرقُّ  ييف؛ ةعندي أاي   مر منقنلٌ ،  حصيدالين  قاحن   تربأ  مت.
ةحن كقير  حسييِ د عن. ابإلطعام أة ابحيفسنة أة ابإلعتاق ي (4) ياش ةقف  حيفقيارة، منقن اً 
ُتر ِ  عل   خلالل يف أ ي. لل ميل  ابحتيملي  ستقاريع.؟؛    .

ةق   كقير ابحصينم ، (5)
 ي(6)يفقيار ل ي. تقصيٌل ةتالٌل مري يف  ح،  يستقلُّ س. أة يتنقيف عل  ق ا  حسييِ د؟

ةقاي كاا ح. ماٌل  احني،ُّ أ ي. ُييفقِ ر ،    ملثعيض قاي كاا معسرً  كقير ابحصينمالثاين
، (٩)ق ي. ُييفقِ ر ابحصينم؛ ةتري   مللين قنالً ، (8)ةأتا س.  جلمفنر، (7)ابملال دةا  حصينم

                                                           

 (ي 12/277  ظر أقن ن  يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 ليل  ملظاَلر عنفا منقنل عل  سر ءة  حامة عن  حيفقارة؛  إا َّ لان   يف  أ للنالا،  أي  أا( 2)

ا قا أر د أا يست لفا قال  حصيامي ةقا مل  نال تنققنا يف ق النا  ىت  تث    مر، ةال تال
 (ي 18/326  ظر  هناية  ملطلش )

(، قال   ي.   تمال؛ من جفة أا مليف. ضعيف، ةحيا  حعثد 18/326  ظر  هناية  ملطلش )( 3)
 منسر ً س.، سدحيل أا  ققت. عل  زةجت.  ققة  ملعسريني 

 (ي 12/177 يفاه  حر  عع عن. يف  حعليل شرح  حنجيل )( 4)
   حصق ة  حساسقةيقدم  حيفالم  يفا يف ت( 5)
 /ف(ي12 حتاسع )  جلن لر  حث رية،  س ة طنسقثنسر ي،  جمللد (6)
 ي (7/71  م )  ظر  ( 7)
  (،3/117(  ملفاف )1٩٩(،  حتنثي. )ا  15/341لن ظالر  ملالشي   ظر    اةي  حيفثري )( 8)

 (ي 12/28٠(،  حعليل شرح  حنجيل )15/1٩كقاية  حنثي. )
 (ي 8/4٠1  ظر  خمتصر  مللين )( ٩)
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ترةا   حني، خماِحٌف ةقال  آل، (1)ةقال سع ف    حني، مقريٌ  عل   حقدن، ةتثع.  اعةٌ 
، قناًل ة  د ً ،   ييفقِ ر ابحصينمأحدها؛ طرقةيت رير  ي. ثالثة ، (2)حلقدن ة جلديد معاً 

 إاي قلنا  ؛   أ ي. جينز عل   حقدن دةا  جلديدوالثالث،   ييفقِ ر ابملال قناًل ة  د ً والثاين
،    حقطع أب ي. ال ييفقير س.أحدمها؛ طريقانةيف تيفقري ابحعتا ، أطع  ةكسا، ييفقِ ر ابملال

 يكاحقنح  يف قجل ء  حعتا عن  مليفاتش   ا سيِ ده عن كقيارت.،    أاي  ي. قنح والثاين
 الباب الثالث: فيما يقع به احلنث:

 يةمل احقة مقت    حيم  يف  ملستقثل، ة ح  سنقا  حيم  يف  حيم   حً منل
 ن   تيثا  منجش  حليقظ  حاي   عقدل /أ[ يف  حرب ة 143ة  صل  ملرجن  قحي. ]

كما ق    لف ال ،   ال تيفقع  مل احقة  حليقظيية دةا  حُعر يية، حقظًا أة ُعر اً ،  حيم  علي.
ةال تيفقع ، ةقاي تاحف مقت الا حقظاً ،  إ ي. حين  أبكل رأل  نل؛ أيكل رأساً 

،  هكل طعام.، . ماًء من عطشكما ق    لف ال يشرف ح،   مل ا ة  حُعر يية دةا  حلقظيية
قما سنيية مقرت ة ؛ ة حلقظ قد يتطريق قحي.  حتيقييد ة حت صي،ي  قد تاحق. ُعر ًا ةال حين 

ةمسي   مللين لا  ، (3)أة سطريقة ُأتر  عل  ما سيها، أة عام، أة ابصطالح تاا ق ، س.
 ي(4)ةتثع.  جلمفنر،  حثاف  ابف جامع   مياا

ة  ص اف  حيفني  حشا عع ، ة يف تر ة  حثاف ال تتنال ة  حقاظ  حدي تل
 سبعة أنواعة كر  ح ل يل ، ةيقال عليفا مريلا، تيفليمن  يف أ ن  ق ييف ر ةقن   ستعمانا

  ناكرلا ةما تيسير من مريلا ، (5)منفا
ة حسييفن ،  حدُّتنل ةما يتعليا س. من  إلضا ال ة حتي صيصال النوع األول:

 ة خلرة  ة ي. أحقاظ  ،ة ملساكنة

                                                           

(،  حعليل شرح  حنجيل 1٠/5٩7منف   سن سريحي   ظر   حثياا يف مالش  إلمام  حشا عع )( 1)
 (ي 12/28٠)

 مل أقف عل   حقائل س.ي ( 2)
 .(436   ظر  )ا( 3)
(، هناية 1٩5(،  حتنثية )ا  15/343(،   اةي  حيفثري )8/4٠1  ظر  خمتصر  مللين )( 4)

(، 18/42(،  جملمن  )14/437، كقاية  حنثي. )(1٠/518 حثياا )(، 18/331ش ) ملطل
 (ي 8/114،  حتفايش )(1٠/438حبر  ملالش )

 (ي 7/224  ظر   حنسيط )( 5)
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ةأسنيتفا من  حثينل  (1)  ةل  ق    لف ال يدتل  حدي ر  ن  حبلنح. يف عرصتفا 
أة من ثقش يف سعض ، ماشيًا أة ر كثاً ، سن ًء دتلفا من  حثاف؛ ة حُ َرل ةمريلا

أة ، أة سثيح، أة أباي كاا يف ةسطفا هنٌر جيري  طرح  قس.  ي.  ىت  ل.، جدر هنا
 يأة دتلي س.، أة د سية  هرسلفا،  دتلي س. ركش سقينة

كا  ،   ن  عل   حصي يح، ةحن رق  من تارجفا قي سط فا ة لل من. قحيفا 
ةلن ، ة إلمام  رن  ملسهحة  يما ق   قال   دتلني لا   حدي ر، (2) كر  ح ل يل ة حر  عع

 ي(4)   يفا   َن حيفني ُرةي عن  ملاةردي أ ي. قال، (3)يظفر  يفا  حقطع سعدم   ن 
 إاي مل ييفن  حسيطح ؛ حيفني. من جماةر ا، أة سدتنح. (5)ةحن رقي  سط فا ابحتيسلُّا 

ةكما حن  ، كما حن ةقف عل    ائط أة عل  مينة  حدي ر يف مُسي    ائط،   نطًا مل حين 
ن  لف ال ةكا  ح،  إ ي. ال حين ؛ كاا  نق  حدي ر ُ ارة ةابهبا تار   حدي ر  دتلفا

 -ةلن ظالر  حني،  - أظهرمها؛ فوجهانةقاي كاا  نطًا ،  رقي  سط .، يدتل سيتاً 
حبي  حن كا ي يف  حعرصة  ن  ، سشر. أاي ييفنا  حسُّنر عاحية، (6)أ ي. ال حين 

ةال  رق ، مل حين ،  إاي كا ي قصرية ال حياش م لفا من كا ي يف  حعرصة؛ سدتننا
ةال ييفقع  حتي نيط من جا ش ، ط عل   سثة سناء  حدي ر أة الس  أاي ييفنا  حتي ني

ةحن كاا  حسيطح مسقيقاً ، (7) لن كا ي  نطة من جا ث  أة ثالثة  نجفاا، ة  دق 
قال  سن  حصِ ثاغ  ةينث ع أاي يصنير لا  عل  ةج.ق ييفنا  حسيقف  ي. مري ،  ن  قطعاً 

                                                           

( 2/15) (،  ايش  حل ة2/738  ةسطفا  حاي ال سناء  ي.ي   ظر   فرة  حل ة )عرصة  حد ر( 1)
 (ي 4/268مقاييا  حل ة )

 (ي 12/284(،  حعليل شرح  حنجيل )7/224  ظر   حنسيط )( 2)
 (ي 18/33٩  ظر  هناية  ملطلش )( 3)
 (ي 15/348  ظر    اةي  حيفثري )( 4)
(، 152ص اح )ا  (، خمتار  ح25/462  صعد  جلد ر ةتسنرهي   ظر      حعرةل )تسلا( 5)

 (ي 1٠/163حساا  حعرف )
 (ي 12/281(، ةأظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )8/4٠2  ظر  خمتصر  مللين )( 6)
، (18/33٩هناية  ملطلش ) حنج.   ةل  أ . ال حين ، ة حنج.  ح اين  أ . حين ي   ظر  ( 7)

 (ي 7/224 حنسيط )
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ةكا  حين  ق    ، ييفنا سط   حسُّقنل ةحننه م ل أاي ، خُمر  ما  ي. عني أاي ييفنا سط اً 
 ي(1)كاا  حسيقف يف  حثعض ق   كاا يصعد قحي. من  حدي ر

  ي. ال ؛   الأحدمها؛ وجهان قع سَور ِه سصعند  حسيطح ، ةحن  لف حي رجني من  حدي ر
 - واثنيها، (2)ةقال س.  حشي  أسن  مد ة ح ليل، كاحدي تل سثعض سد .،  يُعدُّ د تالً ةال تارجاً 

أ ي. حن ؛ قال  حر  عع  ةيؤيِ ده ما  يفاه  سن  حصثاغ عن   ص اف، (3)أ ي. يرب -حلقاضع 
ةعل  لا  يُنظر قي كنا  حسيطح ، (4)]حين [،  لف ال خير  من  حدي ر  صعد  حسيطح

 -  احف عل  عدم  حدُّتنل -ةحن دتل، كما يف مسهحة  حدُّتنل،  (5) نطًا أة مري  ن.
؛ ة ستشيفلنه، (7)ةعن  حني،ِ   أ ي. ال حين ، تلف  حثاف أة س   حثاس   ن ، (6) حدِ لليل

 حاي يُعمل  (11)عل    ز  (1٠)ةآترةا، (٩) حيت تار   حثاف (8)  مل. سع ف  عل   حطياق
ق  حيت ةال حين  سدتنل  حطيا، (12)ةرأ   إلمام قثثات. قنالً ، أمام ابف  حدي ر تارجاً عن ترسيعفا

ةحن كاا أمام ابف  حدي ر دةر خيت، هبا د تل يف  دِ لا  ،(13) حصي يح تار   حثاف عل 
                                                           

 (ي 4/2٩7شيفل  حنسيط السن  حصالح )مل أقف علي. يف  حشامل، ةلن يف شرح م( 1)
 (ي 7/225(،  حنسيط )18/33٩  ظر  هناية  ملطلش )( 2)
 (ي 12/282  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 3)
 (، ست قيا  مد  ؤ دي 614ساقطة من  مل طن.، ةأثثت. من  حشامل )ا  ( 4)
 (ي 12/282  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 5)
(، 1٠8  حقظ  ارسع معرف، ةلن ما س   حثاف ة حد ري   ظر  خمتار  حص اح )ا   حدلليل( 6)

 (ي 15/147(،     حعرةل )5/34٩حساا  حعرف )
 (ي 14/445(، كقاية  حنثي. )12/282 حن،  يفاه  حقنر ين عن  حشا ععي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 7)
  ما ُعطف من   سنية أي جعل كاحقنل من قنطرة ةان اة ةما أشث.ي   ظر  معا  ح ة  حطاق( 8)

 (ي 288(، معا  ح ة  حققفاء )ا  288 حققفاء )ا  
 (ي 1٠/523ن  ل. عل   ح   حعمر ين يف  حثياا )( مم٩)
  س   حقائل س.ي ( قي   ص اف، ةمل أقف عل  37٩ سث.  ح ل يل يف  حثسيط )ا  ( 1٠)
(، حساا 1/13،  ملصثاح  ملنري )(11/1٠4 ايش  حل ة )  سيي يثىن طنيالي   ظر    ز ( 11)

 (ي 2/2٠8 حعرف )
 ي (18/34٠(   ظر  هناية  ملطلش )12)
 (ي 12/282ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 13)
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، قال  ملتنيل   فن من  حدي ر، ةقاي كاا علي. ابف،   يفم.  يف   حطياق، ال ابف علي.
 ي(1)سن ًء كاا مسقيقاً أة ال

، تل عرصتفا د، ةحن  هندمي  حدي ر ةمل يثا شعء من أصنل جدر هنا ةرسنمفا 
ةتريج.  إلمام  يما ق   كاا   لف عل  د ر معيينة عل  ، (2)مل حين  عل   ملشفنر

ةقاي سقع ، (3) هكل دقيقفا أة تثللا،  يما ق   قال  ال آكل لاه   نطة،  حنجف 
ةقال ،  نجفاا؛ ةقاي مل ييفن ما عاً ، حعلن ِه  ن  سدتنل  حَعرَصة؛  إاي كاا ما عاً ؛ ُسنرلا
ةحن ُجعلي ي (4) ة حرسنم   يطاا أصنل سقع قاي  /ف[ ة حر  عع  حين 143ي ] حث ن 

ةحن أُعيدل  حدي ر س ري  آلحة   ةي ، مل حين  سدتنح.،  حد ر مساد ً أة  امًا أة سستاانً 
 ي(5) ن  عل   حصي يح، ةقاي أُعيد هبا، مل حين ،  دتلفا

 ن  سدتنل ما ، سمي  د ر ً يفىن ةيُ م سعض  حدي ر ةسقع ما يصلح حلسةحن  هند
 يسقع دةا ما  ديم

ةكا  حن  لف ، مل حين ، عرصة كا ي د ر ً  (6)() دتل، ةحن قال  ال أدتل د ر ً 
 ن  سدتنل ،  اهندمي؛ ةأشار قي د رق ، ةحن قال  ال أدتل لاه   حثيي حقظ عل 

أة ق د  ، .أة رأس، يَده -يف  حدي ر  حيت  لف أاي ال يُدتلفا -ةحن أَدتلي عرصتفا
ا حين  ، ةلن قاصد تارجفا، ةكا  حن مدي رجل. ةأدتلفا  حدي ر، مل حين ، رجليفا ةقمني

 يأة ر كثاً أة ماشياً ، ةحبصنح.  يفا متعلِ قاً سشعء، سنضعفا يف  حدي ر ق    عتمد عليفا
ةال  تر   ، مل حين   تر    حيد أة  حريأل ة حر ِجل، ةحن  لف عل  عدم  خلرة  

 إاي ؛  تعليا س صنق ، ةحن كاا  يفا شارة منتشرة   مصااي حر ِجل  ةلن قاعد يف  حدي ر 

                                                           

 (ي 1٩٠ ة )ا/  ظر  تتمة  إلاب( 1)
 (ي 12/348شفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 2)
 (18/357  ظر  هناية  ملطلش )( 3)
(، ة حنج.  ح اين  ال حين ، 12/348(،  حعليل شرح  حنجيل )8/11٩  ظر   حتفايش )( 4)

 (ي 15/358ةص  .  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )
 أ .   صحي  (11/85رةضة  حطاحث  ) كر  حننةي يف ( 5)
 يف  مل طن.   دتليي ( 6)
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ةقاي كاا ، (1) قي.  حنجفاا، أة يف  ا  ة سرتة  حسيطح،  ن ،  صل يف  ا  ة  حثنياا
 يمل حين ، أعل  من  ح 

فما  أص ؛  قع  ن . ابإلقامة  يفا قنالا، ةلن  يفا، ةحن  لف ال يدتل  حدي ر 
 استد م  حطيفارة ؛ أة ال يتلةي ، أة ال يتنضه، كما حن  لف ال يتطفير،  (2)أ ي. ال حين 

ةما ةقع يف  فرير أ ي. حين  ،  إ ي. ال حين ؛ ةكا  مريه من  حعقند، ة حنضنء ة حنِ يفاح
ةأ يفره ، (5)ة تتاره سع ف ، (4)ةيف   م حين ، (3)ابستد مة  حتيطفُّر ة حتيلةُّ  ملطٌ 

 حقاضع أسن  حطييِ ش
 ي(7)ةأثثت. سع ف  ةجفاً ، (6)

، أة ال أستقثل  حِقثلة، أة ال أقعد، أة ال أقنم، أة ال أركش، ةحن قال  ال أحثا 
،  استد م  ح  قادرً  عل  ترك.  ن  قطعاً ، ةلن السٌا ةر كٌش ةقائٌ  ةقاعٌد ةمستقثلٌ 

، أة ال جيامع، ةلن تارٌ   استد م، رةجيري  حقنالا  يما ق    لف ال خير  من  حدي 
 همتي صنم. ، ةلن مصلق ، أة ال يصلع، ةلن صائ ٌ ، أة ال يصنم، ةلن جمامع  استد م

ةجلم ، ةيُتصنير  حيم  يف  حصيالة أباي ييفنا انسيًا ةقلنا  ال تثطل صالت.، ةصالت.
، ةلن متطيِ شٌ ، تطييشةجير ا  يما ق    لف ال ي،  ملاةردي أب ي. حين  ابستد مت.  جلما 

 ي(8)ةقال  ن ، مل حين ؛ ةعن أ   حقيان  أاي  حع  ق   ز حي ةسقع  حر ِيح،  استد م
، ةقاي رجع من سقره ةعاد،  ن ؛  هد م سقره، ةلن مسا رٌ ، حن  لف ال يسا ر

                                                           

 حنجفاا مثنياا عل  ما ق    لف ال خير  من  حد ر  صعد سط فا،  احنج.   ةل  حين ، ( 1)
 (ي 14/444(، كقاية  حنثي. )12/282ة حنج.  ح اين  ال حين ي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )

 (،12/282 حعليل شرح  حنجيل ) (، ةجلم س.  حر  عع يف3/1٠٠ص  .  حشري زي يف  ملفاف )( 2)
(؛  ا  إلقامة ال يسمي  دتنال، ة حنج.  ح اين  328ة حننةي يف منفا   حطاحث  )ا  

 حين ؛  ا  ستد مة  حدتنل يف  يف   الستد ءي 
 (، ة ي. أ . ال حين ي 475  ظر   فرر )ا  ( 3)
 (ي 7/77  ظر    م )( 4)
 ( عن أ  قس اق  ملرةزي، ة سن  حقطااي 12/283جيل ) يفاه  حر  عع يف  حعليل شرح  حن ( 5)
 (، ست قيا  أ د  ح امديي 573، 5746  ظر   حتعليقة )ا/( 6)
 (ي 12/283منف   حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 7)
 (ي 15/35٠)  يفاه عن.  ملاةردي يف   اةي  حيفثري( 8)
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، (1)ةقال  عنده ]سقر[، قال  حر  عع  ةحييفن لا  ق    لف عل  سقرق سعين.، مل حين 
  ، ةحن  لف ابستد مةي (2)قال  ملاةردي  حين ؛ ام يف ميفا . ةتنقيف يف  حسيقرةقاي أق

،  اي  حيم    ةي ختلي ابستد مة؛ حلم. كقيارة ُأتر ؛  استد م،  لف أاي ال يلثا
 يةقد  ن  يف  حيم   ح ا ية

 فرعان:
 (3)يتعليا(  إاي )مل،   قال  أردل شفرً  أة ينماً ،    لف ال يدتل  حدي راألول

كما حن  لف ابحطيالق ؛  ةيَُدي ن، مل يُقثل قنح. يف   يف ، كاإليالء،  ابحيم   اٌّ آدمع
 يقُثل ظالر ً ةابطناً ؛ ةقاي مل يتعليا هبا  اٌّ آدمع، ة حِعتاق

ةقصد ابح اين ، ةهللا ال دتلُي  حدي ر،   ةحن قال  ةهللا ال دتلُي  حد يرالثاين
 يللم. كقيارة ة  دة أة  ، ةقاي  ن  ابح اين مييناً أتر  أة أطلا، ة  دة  فن مي ٌ ،  حتيهكيد

ةال  رق س  أاي تيفنا  ح ا ية عقش   ةي ، (4)  أةناأصحهما؛ وجهان ي. ، كقيار ا؟
خبالل ما ق   قال  ق   دتلِي  حدي ر ، ةكا    يف  يف سائر    عال، أة مرت تية عنفا

ةحن ي  إ ي. يقع  ح الث ابحدُّتنل قطعاً ؛ أة قصد  الستئنال،  ر ً ةكريره مر ،  ه ِي طاحاٌ 
 فن ميٌ  ة  دٌة ، ةمل يُِعد  س  هللا،  دتلني  حدي ر،  دتلني  حدي ر، قال   دتلني  حدي ر

قال  سن كج  ، ةقاي  ن   الستئنال، (5)ةكا  قاي أطلا عل   حظيالر، قاي  ن   حتيهكيد
 ي(7)عل  ةجف  ةجعل. أسن   س ، (6)ف كاح عندي أاي  جلن 

                                                           

 (ي 12/283ساقط يف  مل طن.ي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 (ي 34٩، 15/35٠  ظر    اةي  حيفثري )( 2)
( 13/٩7ليفا  يف   صل، ة حص يح   إا تعلاي   ظر   حثياا يف مالش  إلمام  حشا عع، )( 3)

 (ي 17/2٩2ة جملمن  )
 (ي 11/82ص  .  حننةي يف رةضة  حطاحث  )( 4)
ةضة  حطاحث  (، ة كر  حننةي يف ر 12/347أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 5)

 (  أ .  ملالشي 11/83)
 (ي 12/347  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 6)
سل جعل. عل  قنح ؛  حقنل   ةل  يللم. كقار ا؛  هنما مييناا اب  تعاي،  ي ن  هبما، ( 7)

 فن كما حن كا تا عل   عل ، ة حقنل  ح اين  ال تللم. قال كقارة ة  دة، ةلن   صح؛  ا 
 (ي 1٠/587مل تقد قال ما أ ادت.   ةيي   ظر   حثياا ) ح ا ية 
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 إذا حلف ال يدخل بيتا : اللفظ الثاين:
متي ا ، (2)ة  ار ة حوَمَدر (1) اس   حثيي يقع عل  كلِ  مث ِ  من  حطِ   ة آلجر 

  (5)ة حيفنائا ة حريَ   (4)كاحيفعثة ة ملساجد ة حثَيع؛   إاي مل ُينب حإلقامة، (3)حإلين ء ة إلقامة
، (6)مل حين  سدتنح.  ي. عل   حظيالر  ملنصنا، /أ[ ة  ميام ة مل ارة يف  جلثل144]

ةعن  سن سريح  أ ي. تري  حنقس. يف ، (7)أ ي. حين  سدتنل  حيفعثة ة ملساجد؛ ة ي. ةج.ٌ 
ةقييده  ا ق   كاا ، ةكالم  إلمام يقت ع قثثال ةج. يف  حيفل ِ ، (8) يع  ح  قنح 
حيفني  يما ق   كاا   لف عل  عدم  حسُّيفىن؛ ةكا  قييده  ملتنيل، (٩) ملساد مسقيقاً 

(1٠) ،
،  هكل  حسيم ، آكل  مليتة (11)ةقريف  إلمام  خلالل من  خلالل  يما ق   ]قال  ال[

 ي(12) هكل  مليتة، ةال أيكل  حيل  
 لن دتل ِدلليل ، ةيشرت. يف  حثيي  حاي حين  سدتنح. أاي يدتل  قا  حثيي 

                                                           

(، معا  ح ة 1٠/2٩  ط  يشن  ابحنار يست دم يف  حثناءي   ظر      حعرةل ) آلجر( 1)
 (ي 4/11(، حساا  حعرف )35 حققفاء )ا  

قطع  حط   حياسا  ملتماس ، أة  حط   حعل   حاي ال رمل  ي.ي   ظر      حعرةل    ملدر( 2)
 (ي 418(، معا  ح ة  حققفاء )ا  5/162(، حساا  حعرف )٩5/14)

(،  حعليل شرح  حنجيل 1٠/52٩ حثياا )(، 7/76  م ) ي ن  سدتنل ة  د منفاي   ظر  ( 3)
 (ي 8/121(،  حتفايش )12/284)

(،    7٠5ي   ظر   حقامنل  فيط )ا  منضع صالة  حنصار    ع سيعة، ةلع  حثيع( 4)
 (ي 2٠/36٩ حعرةل )

 ي (14/452كقاية  حنثي. )يقصد س.  حثيي  حاي  ي.  حر  ي   ظر   ( 5)
ل يل يف  حنسيط (، ةأظفره  ح 11/3٠، ةلن  ملالش يف رةضة  حطاحث  )(7/78  م )  ظر  ( 6)

 (ي 8/121(،  حتفايش )14/452(، ة  ظر  كقاية  حنثي. )7/226)
 (،  قال عن سعض   ص افي 18٠ كره  ملتنيل يف تتمة  إلاب ة )ا( 7)
 (ي 12/286(،  حعليل شرح  حنجيل )8/121(  حتفايش )14/452  ظر  كقاية  حنثي. )( 8)
 (ي 18/344  ظر  هناية  ملطلش )( ٩)
 (ي 18٠تتمة  إلاب ة )ا   ظر ( 1٠)
 (ي 7/226ساقطة يف   صل، ةأثثتفا يف  حنسيط )( 11)
 ي(18/344  ظر  هناية  ملطلش )( 12)
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ةمال  حقاضع  حطيربي قي ، (2)مل حين  عل    ظفر، (1) ر أة ص نفا أة ُصقتفا حدي 
ة اي ، (4)ة ي.  ظرٌ ، مل حين ، قال  حثند ياع  ةحن دتل ُمر ة من  نق  حثيي، (3)  ََن 

ةيقع أي ًا عل   ملساد من  خلَشش ة حشيعر ة حصُّنل ،  س   حثيي يقع عل   ملثىن
 إاي أطلا   احف  حيم  ةكاا سدة ًي  ن  سدتنل أيِ  سيي  ، يامةأ ن    خلِ ، ة جلِلد
؛ )فثالثة أوجه  ةقاي كاا من ألل   مصار ة حقر  ، من  ملث  أة مريه، كاا

  أاي واثلثها،   ال حين واثنيها، (6)أ ي. حين  أي اً  -ةلن ظالر  حني،  - (5)(أصحها
ةقاي كا ي ،  ن  سدتنل سيي  حشيعر ة خلِيام ، حُقرةي قاي كا ي قريت. قريثة من  حثادية

 صار يناطا ،  ي. (7)ةأطال  ح ن ء، ةقال   إلمام  ق   قطن  حثدةي  حثلد،  ال، سعيدة
ةق   تثدي   حقرةي ةصار يناطا ألل ، ُ يفم. ُ يف   حقرةي، ألل  حثلد  ا يتعار ن .

  احف يعرل أاي  حثيي  ةقال  حثند ياع  قاي كاا، (8) فن كاحثدةي،  حثادية سل تفا
ةقاي  ، ةجفًا ة  د ً ، من َشعرق ةحننه؛  ن  سيفلِ  سييق دتل.، يُطلا عل   حشيعر ةحننه

 ي(٩)ةيف سيي  حشيعر ةجفاا،  ن  ابحثيي  ملث ، كاا ال يعر .

                                                           

 س  ملنضع ُمظليلي أة    حسقيقة، ةلع كل حنح عريض يف سناء ق   ظفر من  ائط،  حُصقة( 1)
 (ي 12٩تعريقال  حققفية )ا  ،  ح(3/87مقاييا  حل ة )  ظر  

 (ي 12/286أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 2)
(،  حعليل شرح 14/452(، كقاية  حنثي. يف شرح  حتنثي. )37٩  ظر   حتعليا حلطربي )ا  ( 3)

 (ي 12/286 حنجيل )
سن (، ست قيا   442 ا  الشتقاق يقت ع أا  ح  أي ا سييي   ظر   ملطلش  حعايل )ا( 4)

 قسر لي ي 
   تيفرر يف  مل طن.ي ( ما س   حقنس5)
 (ي 12/284  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( ص6)
(، مريش   دي  حلقاس  سن سالم 2/1٠37   ملقام ابمليفااي   ظر   فرة  حل ة ) ح ن ء( 7)

 (ي 164(، جممل  حل ة السن  ارل )ا  3/368)
 (ي 18/341  ظر  هناية  ملطلش )( 8)
 حنج.   ةل    . ال حين ، ة حنج.  ح اين  أ . حين ، ةص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل ( ٩)

 ي (14/451كقاية  حنثي. )،  (15/352 اةي  حيفثري )(، ة  ظر  اب12/284)
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 هني  ال يقفمنا ؛ ال حين  سثيي  حشيعر، ةحن  لف ابحقارسية أاي ال يدتل سيتاً  
ة ري   ح ل يل ، أاي   يف  كما حن  لف ابحعرسية؛ ة ي. ةج.ٌ ، (1)ة سع.  اعةٌ ، من. قال  ملث 

جاز أاي ينجد  نجثفا ، عل  قنل  حققيال  أاي   احف حن قصد ابحقارسية معنالا ابحعرسية
ةلن ، كما حن  لف ال أيكل تقا اً ،   ي ن  سثيي  حشيعر ة  دم ةحنن ا؛ (2)يف  حعرسية
ل  سن  حصالح  ة ظريه ما حن تلقظ   عامع سلقظ  حطيالق انة ً س. منجث. قا، ال يعر .

 يأي ينث ع أاي أيتيا لنا، (3)ة ي. ةجفاا، يف  حعرسية ةلن ال يعرل
   لن تعليا (4)قال، يتعليا س.  اُّ آدمع يف  حظيالر ال ة يع ما تقديم  يما ق     تمل. ما

 يةكما يف   لف ابحطيالق ة حعِتاق، كما يف  إليالء،  س.  اٌّ آدمع مل يُقثل  ح  ظالر ً 
مسهحة  حثيي يف  (5)ة ح ل يل ة حثند ياع ة سن  حصيثاغ ) رضا( ة عل  أاي  إلمام

ة ملاةردي ة ملتنيل ةآترةا  ة حشيا عع ، (7)كما مري ،  (6)  لف عل   قع  حدُّتنل
، ال عيفا، سُّيفىن يستللم  حدُّتنلة ح، (8) رضنلا  يما ق   كاا  فلنل علي.  حُسيفىن

 قد يقف    احف من حقظ  حثيي مع  حُسيفىن أت،ي مما ،  يانز أاي يقرتق  يفما  ا
 يدتل  حُقرةي سيي ،  إ ي. يقع يف  حصيا  حلسُّيفىن ةمريه؛ يقفم. من. مع حقظ  حدُّتنل

يي  حرُّعاة ةحاح  قال  ملاةردي يف مسهحة  حسُّيفىن  حن سيفن س،  حثدةي ةال يسيفن.

                                                           

 (ي 12/285ة حعليل) (،8/121 حث ني ة حقنر ين ة حرة يني   ظر   حتفايش، ) ( منف 1)
 (ي 7/227  ظر   حنسيط )( 2)
(، ة حنج.   ةل  أ . يقع؛   . قد  ن   حطالق، 4/3٠٠  ظر  شرح مشيفل  حنسيط )( 3)

ةأص فما  ال يقع؛   . ق   مل يعرل معىن  حطالق، ال يصح قصدهي ةص  .  حر  عع يف 
 (ي 8/555 حعليل شرح  حنجيل )

 (ي 7/228سيط )أي   ح ل يلي   ظر   حن  ( 4)
 ليفا  يف   صل، ةحعل.  رضن ؛  هن   عي ( 5)
(،  حشامل 14/451(، كقاية  حنثي. )7/226(،  حنسيط )18/344  ظر  هناية  ملطلش )( 6)

 ( ست قيا   مد  ؤ دي 63٠)ا  
 ي(352 ) ا ( ر جع(7
ت قيا  (، س172(، تتمة  إلاب ة )ا  15/343(،   اةي  حيفثري )7/75  ظر    م )( 8)

 عائشة سني منصنري 
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حيفني مقت   لا  أاي جيعء  يما ، (3)مل حين ، ة جلريد (2)ة  شيش (1) ملت ا من  نشي 
 ي تمل ، ق   سيفن  حرئيا سيتًا ال يليا س. ُسيفناه من سينل   اضرة تالٌل يف   ن 

، عدم   ن  سسيفنا سيي  حرُّعاة عل   ح  قمنا كاا   ي. ال يقصد س.  حسُّيفىن  حدي ئمة
ا يقصد س. د ع شدة   َرِ  أة  حربد  يةقمني

 فائدة:
مسائل  يقنل  ال أدري ما   سىن  حشا عع  (4)قال  حققيال  مسعي  حشي  أاب زيد

أاي حين  سرؤةل  حطيري  ينث ع،  من  لف ال أيكل  حرُّؤةل؛ قاي كاا يتيثع  حل ة،   مياا
ةقد  ريق س   حثدةي ،  هص اف  حُقر  ال يَعدُّةا  خليام سين ً ؛ ةقا  تيثع  حُعرل، ة  يتاا
، ة ي. ما يقت ع أ ي. يتيثع  حل ة  رة، قال  حر  عع  قد مري  حقرق س   ملسيَفَن ، (5)ة حُقرةي

 ي(6)    شتفر ة طيرد أسد ً ة حُعرل ق، ةلن   صل، ة ننا، ة ح  عند ظفنرلا

                                                           

جممل  حل ة السن  ارل )ا  (، 6/53   حنثال  حياسا  ملتيفسري   ظر  مقاييا  حل ة ) نشي ( 1)
 (ي 12/612، حساا  حعرف )(٩٠5

، حساا (2/1٠مقاييا  حل ة )(، 3/254 حل ة )   حيفأل  حياساي   ظر   ايش   شيش( 2)
 (ي 6/282 حعرف )

 (ي 15/351  ظر    اةي  حيفثري )( 3)
لن أسن زيد  مد سن أ د سن عثد هللا  ملرةزي  حقاشاين، أ د أص اف  حنجنه، ةحد سنة ( 4)

، طثقال  حشا عية 2/234ي   ظر  ايش   مساء ة حل ال ه(371)، ةتنيف سنة ه(3٠1)
 (ي 328طثقال  حشا عي  )ا  (، 1/327، طثقال  سن ك ري )3/71  حلسثيفع  حيفرب 

 (ي 12/346(،  حعليل شرح  حنجيل )18/342  ظر  هناية  ملطلش )( 5)
( جن اب 18/342(، ةقد  قل  إلمام يف هناية  ملطلش )12/346  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 6)

قاعد  الس  عن.، تث  أ . مري مع  حلصيدالين عل  لا ،  ي  قال  ق   ك ر  حشعء ةت
ابالس  يف  حنضع، ةسياا  ح  أا  نم   يتاا ك رية يف سالد  حعرف، ةل  ال يعننهنا ق    كرة  
 حل  ،  يفاا ترةجفا عن مطلا  س   حل   مرَي  منل عل  عل ة  حنجند، سل لن  منل 

يام ة  تثية،  يقف  من عل  أا  سَ   حل   مل ينضع نا، ةأما  حثينل،   ي  تيف ر  خل
قطالق  حثينل  خلياُم،  إ    درل يف سقعة،  االس  متناةل، ةحيفن عدم  حثينل ة  تثية أة 

 قلتفا خيرجفا عن  حقصدي 
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 وفيه مسائل:  الل فظ الثالث: السُّكىن
 إاي كاا  يفا  لي ر  ؛ أة ال أُقي   يفا،   حن قال  ال أسيفن لاه  حدي راألوىل

ح رنق أة ح ري ، سن ًء تر  من ابفق قريشق من. أة سعيدق ، منفا عل   حقنر سنية  حتي نُّل
قال أاي ال ،  ن ، ح  صعد أعل   حدي ر حي ر  من. لن كاا ح. ابٌف من  حسيط، مرنق 

ةال ،  إاي مل خير  يف   ال من مري عارق  ن ، /ف[ من مريه144يقدر عل   خلرة  ]
مل ، ةحن تر  ةترا ألل. ةمتاع.،  رق ق   مل خير  س  أاي خُير  ألل. ةيثق  متاع. أة ال

أة تال عل   قس. أة ، من.أة ُمنع ، كمن أُملا علي.  حثاف،  ةحن ميف  حعار، حين 
مل ، ةمل جيد من خُيرج.، أة كاا مري ًا أة زِمنًا ال يقدر عل   خلرة ، قاي تر ، ماح.

ةجعل  ملاةردي من  حعار ما حن ضاق ةقي  حصيالة ةعرل أ ي. ، (1)حين  عل   حصي يح
ني  ُتر ِ  قال  حث ، ةحن طرأ مرٌن سعد   لف منع.  خلرة ، (2)حن  شت ل ابخلرة  حقاتت.
ه ، ةحن هنض حالشت ال ابخلرة ، (3)عل  قنيل  ن   مليفَره قاي شر  يف  ع متاع. ةسدِ 

ةقاي عاجل ألل. ، ةُتق.، ةحثا ثنف  خلرة ، ة قل. قي  حثاف ةتسليم. قي   ميال
قال  ملاةردي  ةحن أقام ح لا   سن ف ةق ر ز ما ، (4)مل حين  عل   حصي يح، حل رة 

ةقاي مل يقدر مل حين  ،  ن ، ةكاا يقدر عل   ستناسة أم   ي.، من ماح.خيال علي. 
مل ، قال  حث ني ة خلن رزمع  قاي مل يقعد، ةحن عاد مري ًا يف ترةج.، (5)عل   حصي يح

ةال يللم. يف  خلرة  ،  ن ، ةحن ترديد ساعة  يفا سال مرن، (6) ن ، ةقاي قعد، حين 
؛ ةحن   تا  قي أاي يثيي  يفا حيلة  قظ متاع.،    حعادةسل يقعل. عل، ة حنيقل  إلسر  

ةحن تر  يف   ال    جتاز ، (7)ة  صح عنده  أ ي. ال حين ،  قي.   تماالا السن كج

                                                           

 (ي 15/345(، ة ملاةردي يف   اةي  حيفثري )12/178جلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 (ي 15/345  ظر    اةي  حيفثري )( 2)
 (ي 364 )ا   اشية يف (ي ة  ظر  حقنح  يف8/115  ظر   حتفايش )( 3)
 (ي 12/287لن   رجح عند  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 4)
 (ي 15/345  ظر    اةي  حيفثري )( 5)
 (ي 14/438(، كقاية  حنثي. )8/115  ظر   حتفايش )( 6)
 (ي 12/287  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 7)
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قال ، (1)قال  حقاضع   حصي يح أ ي. ال حين ؛ أباي دتل من ابف ةتر  من آتر؛ هبا
،  فن ظالرٌ ، قاي كاا  ملر د س. ال أميف أ ي. ،  حر  عع  ةح  أاي تقنل  قنح.  ال أسيفن

 ينث ع أاي ال ؛  إ   دتلفا جمتازً  أة ترديد  يفا ساعةً ؛ ةقاي كاا  ملر د ال أختالا سيفناً 
أة  ، ةحن تر  يف   ال   دتلي (2)ةقد خيطر م ل لا   حتيقصيل أةل  ملسهحة، حين 

،  إاي ميف   ن ، يف ما مل مي، ال حين  ابحدُّتنل، كاا تارجًا     لف   دتل
 يكما يف  الستد ء،  قال أاي يشت ل حبمل متا ق 

قال  حشا عع   ملساكنة أاي ييفنا يف سيي أة سيت  ،     لف عل   ملساكنةالثانية
،  إاي كاا كٌل منفما يف د ر؛ ةأر د اب ارة  حصي ن (3) ار ما ة  دة ةمدتلفما ة  د ً 

ك ارة ،  أة ق د  ا كثرية ة  تر  ص رية،  ريت سن ًء كا ي كثريت  أة ص؛  ال مساكنة
،  إ    لف ال يُساكن زيد ً ، ان ا أة مري ان ا (4)سن ًء كا ي يف درف، حطيقة جبا ش د رق 
، ةقا  ستمر عل   ح ، سري   احف،  إاي تر  ة  د منفما يف   ال؛ ةلن مساكن ح.

ةحن قال  ال ي (5) حتقصيل ة خلالل ةأيا  ي. ما مري  يما ق    لف عل   حسُّيفىن من،  ن 
، (6)سري خبرة  أ د ا يف   ال عل   حصي يح، أة ال يسيفن  الٌا معع، سيفنُي مع  الا

   حنيظر يف ، (7)ةال يف  ح ا ية قال خبرة   الاق ، أاي ال َيربُّ يف   ةي قال خبرةج.؛ ة ي. ةج.ٌ 
                                                           

 ي (ي 12/287 حعليل شرح  حنجيل )   ظر ( 1)
أبا يقال  يما ق   قال  ال أسيفن لاه  حد ر؛ قا أر د أال يت الا مسيفنا،  فال قيل  ق    (2)

قصد  حت نل عنفا، ترجي عن كنهنا مسيفنا  ينث ع أال حين  ابمليف  ساعة، حيفن جينز أا 
، كما أا  ملقي  ال يصري يقال  قهنا، ق   كا ي مسيفنا، ال، خير   ارد  حنية عن  ملسيفينة

 (ي 12/287مسا ر   ارد  حنيةي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )
 (ي 7/75  ظر    م )( 3)
(،     حعرةل 83  ابف  حسيفة  حن سع، ة حثاف   كربي   ظر   حقامنل  فيط )ا   حدرف( 4)

 ي (1/374حساا  حعرف )(، 2/4٠2)
 ي  حصق ة  حساسقةر جع ( 5)
 حعليل شرح  حنجيل (، ةجلم س.  حر  عع يف 15/346ص  .  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )( 6)

 ي (12/288)
(، ة سن  حر عة يف كقاية  حنثي. يف شرح  حتنثي. 15/346 يفاه  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )( 7)

 (، عن أ   حقيان  حثصريي 14/441)
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؛ كثريق أة ص ريق   ة  دق  (1)سيت  من تااق  إ   سيفنا يف ،   ماكن  حيت  صل  ملساكنة هبا
 ،(2)سن ًء كاا  حثيتاا متالصق  أة متقرق ،   أ ي. ال مساكنة سينفماأصحها؛ أوجه   فثالثة
  أ ي. ال والثالث،  إاي كاان  ي.  ال َيربُّ قال خبرة  أ د ا يف   ال،   أ ي. مساكنةوالثاين

ةقاي كاا مع. يف سيي كقاه ، حقة ما كاان علي.سدي من ق د ث أمر مل ييفن حيصل س. خما
قال  حر  عع  ةُيشث. أاي ، ةقاي مل ييفن يف  حثيي  ال سدي من  خلرة  من  خلاا،  خلرة  من.

ةيف  حثيت  يف  حدي ر  حيفثرية ق     قرد  ي (3)ال ُيشرت. أاي ييفنا عل   حثيت  يف  خلاا أسن ف
 -ةلن ما أةرده  ملر ةزة  -  أحدمها؛ وجهانملر  ا كلٌّ منفما سثافق ةَمليا ة شرتكا يف  

ا  -ةرج .  حر  عع ، ةلن ما أةرده  حعر قينا -  والثاين (4)،أاي  حسُّيفىن  يفا مساكنة أهني
ةقال  ينث ع أاي يُرتيش  حنجفاا يف  حدي ر  حيفثرية عل   حنجف  يف ، (5)حيسي مساكنة

 ر ة  قرد  ابحثيت  سثافق ي لق. كلٌّ منفما عل  قا  عتلال  حدي  : ملاةردي ةقال  (6) خلاا
ةلن قريش ، (7) ن ، ةقاي مل يعتلال  حدي ر،  فما كساكَ ي سيت  من تاا جامع،  قس.

 إاي مل ؛ مما قاح.  حر  عع أ ي. ُيشرت. يف سينل  حدي ر أاي ييفنا عل  كلِ  سيي ابٌف ةملاٌ 
)ةحن ، (8)/أ[  فما متساكناا145يي ةُصقة ]أة يف س، أة سيفناً يف ُصقت  منفا، ييفنان

ةقاي كاا حيفل ق منفما ، ((٩)قال  حعر قينا   ا متساكناا، سيفنا يف سيت  من د ر ص رية
ةرأ  ، ةمنف  من أطلا ةجف  يف سييت  حد ر من مري  ظر قي كربق ةال ص رق ، ابٌف ةملياٌ 

                                                           

 (ي 1/184(،  ملصثاح  ملنري )٩٩ل  ملسا رين، أة  حقندقي   ظر  خمتار  حص اح )ا  لُ    وُ  خلاا( 1)
(، ةص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل 15/347جلم س.  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )( 2)

 (ي 12/28٩)
 (ي 12/288  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 3)
 (ي 18/335هناية  ملطلش )  ظر  ( 4)
(ي هناية  ملطلش 15/347(،   اةي  حيفثري )612(،  حشامل )ا/3/1٠1  ظر   ملفاف )( 5)

 (ي 11/31(، رةضة  حطاحث  )12/288(،  حعليل شرح  حنجيل )18/335)
 (ي 12/288  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 6)
 (ي 15/347  ظر    اةي  حيفثري )( 7)
 (ي 12/288شرح  حنجيل )  ظر   حعليل ( 8)
(، ةكقاية  حنثي. 1٠/458(، ة حثياا )612(،  حشامل )ا/15/347  ظر    اةي  حيفثري )( ٩)

  جلملة ميفريرة يف   صلي علة (ي 12/288(، ةلن  حاي جلم س.  حر  عع يف  حعليل )14/33٩)
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ا  حن سيفن أ د ا يف  حدي ر ةعل  ل، (1)ةلن ما أةرده  ح ل يل،   صح  صنل  ملساكنة
أص فما  أاي  ح  حيا ؛  نجفاا؛ ةابهبا يف  حد ر، ة آلتر يف ُ ارة منقردة  ملر  ا

ةلن ما أةرده  حقنر ين ة حثند ياع ة حث ني يف ُ ارت  منقردا  ملر  ا  ملست   ،  ساكنة
 قال  قاي كاا ابهبا ، ة صيل  ملاةردي يف  ارة  حدي ر، (3)ة ملر ان (2)ة ملطث  ة ملرق 
ةكاا نا ابٌف مقتنٌح يف  حدي ر  ن  ، ةقاي كاا نا ابٌف قي مريلا، قي  حدي ر  ن 

ةقاي كاا حلد  ر ُسقل ةعلنٌّ  سيفن أ د ا  حسُّقل ي (4)ةقاي كاا مسدةد ً مل حين ، أي اً 
رة يف  خلاا ة ُ ا، ةقال  ال،  إاي كاا مدتلفما ةخمرجفما ة  دً   ن ؛ ة آلتر  حعلني 

ةال ييفنا  حسياكن  يفا مساكناً ، (5)كاملنقردة–ةلع  ح ر ة ق   كا ي مستقلية  ر  قفا  -
، (6)ةمل ياكرة   يفا  خلالل  ملتقدِ م يف ُ ارة  حدي ر، ةقاي كاا ممرُّ ا  ي.، ملن يف  خلاا

، رة أتر  من.ةزيد ساكٌن يف ُ ا،  لن  لف ساكن ُ ارة يف  خلاا أ ي. ال يساكن زيد ً 
ةلن  حنج. ، أ ي. ال سدي من  خلرة  من  خلاا؛ (8)ة ي. ةج.ٌ ، (7)مل حين  عل   حصي يح

أباي قال  ؛ أما ق   قييد   لف   ساكنة خمصنصة، لا  كل. ق   أطلاي  ح اح  يف  ملسهحة
 ي ن   ساكنت. يف  ح  ، ةيف لا   حثيي أة يف  حثلد، يف لاه  حدي رال أساكن. 

ةقاي قاما  ي. ، مل حين ،  إاي كاان  ي.  قارق أ د ا  آلتر يف   ال، ملنضع تاصة 
 املشفنر أاي ؛ حيفن  ن لا، ةقاي مل يقيِ د حقظ.  ساكنةق خمصنصةق ،  ن ، من مري عارق 

ةقال سع ف   ق ي. ق    سير  ملساكنة ابملساكنة يف  حثلد ، (٩) حيم   منحة عل  ما  ن ه

                                                           

 (ي 7/22٩  ظر   حنسيط )( 1)
(،  ملعا  38/177(،     حعرةل )1/236  منضع  حصعندي   ظر   ملصثاح  ملنري ) ملرق ( 2)

 (ي 1/367 حنسيط )
 (ي 12/288(، ةص  .  حر  عع يف  حعليل، )14/44٠(، ةكقاية  حنثي. )8/115  ظر   حتفايش ) (3)
 (ي 15/347  ظر    اةي  حيفثري )( 4)

 (ي 4/167رف )( حساا  حع4/83(   ظر   ايش  حل ة )(5
  حصق ةي سد ية ( ر جع (6
 (ي 12/28٩  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( ص7)
 (ي 18/336 يفاه  حقاضع، ة قل. عن.  إلمام يف هناية  ملطلش )( 8)
 (ي 11/33(، ةلن  ملشفنر يف رةضة  حطاحث  )12/28٩شفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( ٩)
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ةيف قثنل تقسريه  ر دة  ملساكنة يف  فلة ةجفاا مرتيثاا عل   حنجف  ، (1).منال يُقثل 
ما ق   كاان يسيفناا سيتًا ة  دً  من د ر ، ةأةي ابحقثنل، يف  حثلد ةعن  حصييدالين  أهني

ق   مل  أما، ُ لي  حيم  عل  ما أر د،  هر د أاي ال يساكن. يف  ح   حثيي؛ متي دة  ملر  ا
، م ل أاي يقنل حصا ث.  ساك ِ  يف لا   حثيي،   ةال جر   كر تل   ملساكنةييفن كاح

سيفة  أاي ال يُساكن. يف قال  إلمام  ةحن أر د، (2)ةحُيمل  حيم  عل   حدي ر،  ال يُقثل قنح.
، كما حن  ن  تقدُّم  ملساكنة  ملساكنة يف   ال؛   حنيية  احنج.   حقطع ابت ِثا     سقل ُمنسدية

ةحيفلِ  ة  دق من ،  ثىن   احف  ائطًا سينفما، حن جر    لف ة ا ساكناا يف سيية 
؛ أص فما  أ ي. حين ؛  نجفاا، أة أ داث مدتاًل حلاي ال مدتل ح.،  خلا   مدتل

ةلن يُشث. ابخلالل  يما ق    شت ل ، (3) صنل  ملساكنة قي متام  حثناء من مري ضرةرة
 ي(4)قال  إلمام  ةحيا كاح ، متاع.عقيش  حيم  جبمع قماش. ة 

 وفيه مسائل:  الن وع الثاين: ح ألفاظ األكل والشرب وحنومها
، أة  حنيفر، (6)أة  جلرية، (5)  حن قال  ةهللا ال أشرف من ماء لاه  إلد ةةاألوىل

أة ، ةحن قال   شرسني ماء لاه  إلد ةة، ك ري أة قليل؛   ن  سشرف شعء من مائفا
ةحن قال  ال أشرف ماء ، ك ري أة قليل،   ا يشرس. من مائفا (7)) ن (، أة  حنيفر،  جلرية

ةقاي كاا يف ، مما مييفن  ستيقاء مائ.، أة  ملصنع ةحننه، أة   ش، أة  جلرية، لاه  إلد ةة
ةال أثر حثقاء  حِثلية ، ةال حين  ما سقع من. شعءٌ ، قال سشرف  يع.، مل حين ، مدة طنيلة

                                                           

 (ي 12/28٩نر يني   ظر   حعليل شرح  حنجيل )يفاه  حق لا   حنج. ( 1)
 (ي 12/28٩  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)
(  لا   حنج. لن   صح عند  جلمفنر، ة حنج. 12/28٩قال  حر  عع  حعليل شرح  حنجيل )( 3)

 (ي 8/115 ح اين  أ . ال حين ؛ الست اح. سر ع  ملساكنة، ةص  .  حث ني يف  حتفايش )
م   ا ألل  حعرل يعدةا لا  ساكنا ة  ا قاطعا نا ابحتشفعي   ظر  هناية  ملطلش قال  إلما( 4)

 (ي 18/337)
(، 1/33  قانء ص ري من جلد يت ا حلماءي   ظر   حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر ) إلد ةة( 5)

 (ي 37/51    حعرةل )
(، حساا  حعرف 1٠/3٩4  قانء يصنع من ط  مشني ابحناري   ظر      حعرةل ) جلرة( 6)

 (ي 7٠(،  حتعريقال  حققفية )ا  4/131)
،   ظر رةضة  حطاحث  )( 7)  (ي 11/34ليفا  يف   صل، ة حصن ف  سري
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،  هكل سع .، خبالل ما حن قال  ال آكل من طعامق  شرت ه زيدٌ ، يفن شرهبا حيت ال مي
أة ، أة  جُلش، ةحن قال   شرسن من لاه  إلد ةة، (1) إ ي. حين  يف أ د  حنجف 

قال  ملاةردي  ةحن ش ي لل  لش من ، مل يربي قال سشرف  جلميع، أة  جلرية، (2) حصفريج
ةحن قال  ةهللا  شرسني ي (3) قع  َن . ةجفاا،  ملنجند شرف ،  إلد ةة سعد  ِلق. قطرة

 فن ،   أ ي. يقت ع  جلميعأظهرها؛   الثة أةج.ق ، ةلن عظي ، أة  حثئر، ماء لا   حنيفر
ةعل  لا   يللم.  حيفقيارة يف ، (4)ةقاي شرف سع . حعاله عن شرف  يع.،  ا  
  أاي  حيم  والثاين/ف[ 145]، (5)  أةنماأظفر ا؛ ةجفاا ي. ، أة قثل  ملنل؟،   ال

، (6)  أاي  حيم  ال تنعقد أصالً والثالث،  يربُّ سشرف سع . ةقاي قلي ،  منحة عل   حثعض
ةجيري  حنج.  يما حن قال  ال ،  ااًل ةال ملالً ، ةمقت   كالمف  أ ي. ال كقيارة عل  لا 

ةلن  - عل    ةل  ال حين ، ةلع عظيمة  شرف سع .، شرسُي ماء لا   حنيفر ة حثئر
، قال صا ش  ملفاف  ةحن  لف ال يشرف  ملاء، ةعل   ح اين  حين ، -  ظفر

 حصدق  س   ملاء؛   حين أحدمها؛ وجهني  تمل عندي ،  شرف من ماء  حث ر
ةقال يف ، (٩)ة تتاره صا ش  حن يف، (8)  ي. ال ُيشرف؛   أ ي. ال حين واثنيهما، (7)علي.

                                                           

 (ي 14/4٩5كقاية  حنثي. )(،  12/3٠6 حنج.  ح اين  ال حين ي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 1)
(، حساا  حعرف 18٠ حصفريج   نن جيتمع  ي.  ملاءي   ظر  خمتار  حص اح )ا  ( 2)

 (ي 277(، معا  ح ة  حققفاء )ا  4/473)
  ن   ا ي.، ة حنج.  ح اين  ال حين ،  أ د ا  حين ،  ا  لاف  حقطرة مشيفنا  (3)

 (ي 15/381  ظر    اةي  حيفثري )مشيفنا  ي.ي 
 (ي 12/2٩٠أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 4)
(ي    شث. أ . ييفنا يف   ال؛  ا  حعال 12/2٩1قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل)( 5)

 مت قا يف   ال، ة ال تظار قمنا حيسن  يما يتنقع  صنح.ي 
 (ي 15/381  ظر    اةي  حيفثري )( 6)
 ي (12/3٠4 حعليل شرح  حنجيل )(، ةأظفره  حر  عع يف 8/132جلم س.  حث ني يف  حتفايش )( 7)
 (ي 3/1٠7  ظر   ملفاف )( 8)
أسن  حعثال، ةمل أقف عل   ري  ميالده ةة ات. ةكتاس.   حن يف ابحطلش يف  لن أ د  سن عيس ( ٩)

، ةمل (1٠/4 جملمن  شرح  ملفاف )ر  شرح  ملفاف، ينقل عن.  حننةي ك ري  يف  جملمن ي   ظ
 أقف عل  كالم.ي 
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ةشثيففما ابحنجف   يما ق    لف ال ، (1)  قاي مري  حشي   ،ي عل   حنجف  حاتائر
  نظائرةحلمسهحة ،  هكل      مام ةحننه، أيكل  حلي  
 قع   عقاد ميين. ؛ ةلن يعل  أ ي. مييٌ ، ةلن مييٌ ،   حن قال ةهللا  قتلني زيد ً األوىل

عند  وأشبههما، (2) ال كقيارة، قال  إلمام  ةال تتيا. سن ه،   ال ينعقدأحدمها؛ وجهان
ا منعقدة ، ةتللم.  حيفقيارة،    حقطع ابال عقادوالطريق الثاين، (3)ةجيري   ن ،  حر  عع  أهني

ةقاي كاا يظني. ، (4)أشثففما    ةل، تقدِ ماا ي.  حنجفاا  مل، حيفني يف   ال أة قثيل  ملنل؟
 قع  نَ . قنال  ن   حناسع ،  إاي قلنا   اب ن  يف  احة علم.  نت. ةتعايل.؛  يياً 

 ي يفا  لنا، ةقاي قلنا  حين  قثيل  ملنل،  فنا أةي، ةقاي قلنا  ال حين  مَثَيَ ، (5)ة جلالل
 قع   عقاد ميين. ، ةال ماء  يفا، د ةة  حن قال  ةهللا  شرسن ماء لاه  إلالثانية

 يةمل ياكرة  لنا طريا  حقطع ة رقاً ، (6)ةحلةم  حيفقيارة  حنجفاا
ا ؛  قع   عقاد ميين. ةجفاا،   حن قال  ةهللا  صعداي  حسيماءالثالثة أظفر ا  أهني

ةحن قال  ، (8) ي.  حنجفاا، أة قثيل  ملنل؟،  ي يف  اب ن  يف   ال، (7)تنعقد
ةجتش  حيفقيارة يف   ال أة سعد ،  صل   ََن ،  إاي قلنا  ينعقد؛ صعداي  حسيماء مد ً  

                                                           

(، 1٠/512مل أع ر عل  كتاف  حاتائر، ةمل أقف عل  من  قل عن. ة  ظر  حبر  ملالش )( 1)
 ي (18/71 جملمن  )(، 1٠/546 حثياا )

 (ي 18/378  ظر  هناية  ملطلش )( 2)
 (ي 12/3٠4  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 3)
 يف   الي   ظر   ملرجع  حساساي  ةلن أ . يللم.( 4)
 (ي 2٩8   ظر  )ا( 5)
 حنج.   ةل  أ . يللم. يف   ال، ة حنج.  ح اين  أ . ال يللم. يف   الي   ظر    اةي  حيفثري ( 6)

 (ي 12/2٩1(،  حعليل شرح  حنجيل)15/382)
، (18/378) هناية  ملطلش(، ة إلمام يف 15/382جلم س.  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )( 7)

(، ة كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  ةعمدة 12/2٩1ةأظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )
 (  أ .   صحي 11/34 ملقت  )

عقيش ميين.،  ا  ست احة  حرب مينع من أتتري   ن ، ة حنج.  ح اين  حين    حنج.   ةل(  8)
  ظر  اا  قيا   ن  عل   حرت تعي حين  من آتر  يات.،  ا عقد ميين. عل   حرت تع،  يف

 (ي 15/382  اةي  حيفثري )
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 يما ق    لف حيهكلني لا   (2)ة ظريه  خلالل  آلا، (1) ي.  حنجفاا، جمعء  ح د؟
ة خلالل  ملاضع  يما ق     قطع  ملسَل   ي. يف ِ لِ . قثل ،  هكل. ينم.،  حريميف مد ً 
ةعل   ح اين جتش ، (3)أة عند  ِفل؟، لل حييف  اب قساخ  حعقد يف   ال؛   نر زما .

، ةحن قال  ةهللا ال أصعد  حسيماء، (4) ي. ةجفاا،  حيفقيارة أةل  ح د أة قثيل ترةج.؟
 ي(5)أص فما عل  ما  كره  حث ني  ال؛  قع   عقاد ميين. ةجفاا

 فروٌع:
 حين  أبكل ال  ةحنن ا، (6) دأة س د،   ةل  حن قال  ال آكل تثل  حيفن ة

 يقال أاي ينني.، سع .
                                                           

 حنج.   ةل  أ . جتش  حيفقارة يف   ال، ة حنج.  ح اين  أهنا جتش يف  ح د، قال  حر  عع يف  حعليل ( 1)
 (  ةيشث. أا يرجح لا  لنا؛  ا  حيم  معقندة عل   حصعند مد ي 12/2٩1شرح  حنجيل )

 (ي 414 يف )ا( 2)
ق     قطع  ملسَل   ي. يف ِ لِ . قثل   نر زما .  قي. ةجفاا؛ أ د ا  ينقس   حعقد يف   ال،  (3)

ةعلي.  تاش  حيفقارة لنا يف   ال، ةأظفر ا عند  حر  عع  ينقس  عند  فل؛   . مل جيئ 
ي  جلن لر  حث رية،  س ة طنسقثنسر ين ةقي ةجنف  حتسلي ، ةعلي.  تاش  حيفقارة يف مد

 (ي 4/12(، رةضة  حطاحث  )4/4٠2 حعليل شرح  حنجيل )ة  ظر   /أ(،255لد  ح اح  ) جمل
 ي (8/136 حتفايش )أص فما عند  حث ني  أا  حيفقارة جتش يف أةل  ح دي   ظر   ( 4)
(، قال   ا   ن   ي. ال يتصنر، ة حنج.  ح اين  تنعقد؛ ةقا كاا 8/136  ظر   حتفايش )( 5)

 ما حن  لف حقد  عل كا  اب ما،  يفاا صادقاًي   ن  ال يتصنر؛ ك
تعد   حعاصمة  حرمسي ة   حينمس د د  مدينة يف ةسط  حعر ق، سنالا  خلليقة  ملنصنر  حعثاسع، ةلع ( 6)

ة حسياسي ة حلامفنري ة  حعر قي ة، ةتقع عل  ضقال هنر دجلة يف  ملنطقة  حنسط  من  حثالد، ةتقُع 
ة عل  سعد أرسعمئة ةمخسة ةأرسع  كيلنمرت ً، ةقي  حشمال من  ا ظيتي قي  جلننف من  ا ظة  حثصر 

 ملنصل ةعل  سعد ثالمثئة ةمخس  كيلنمرت ً، ةأرسيل عل  سعد ثالمثئة ةعشرين كيلنمرت ً، كما تتمركل 
ة قي  حشمال منفا مدينة ابسل   ثري ة  ملشفنرة، ةعل  سعد مثا ية ةمخس  كيلنمرت ًي ةتثعد عن  حعاصم

 حسنري ة دمشا  ن يل سثعمئة ةمخس  كيلنمرت ً، ة حعاصمة   رد ي ة عم اا مثامنئة كيلنمرت، ة حعاصمة 
 حلثنا ي ة سريةل مثامنئة ةثالث  كيلنمرت ً، ة حعاصمة  ملصري ة  حقالرة  ن يل أحف ةمئت ي ةتسع   

منئة ةمخسة ةسثع  كيلنمرت ً، ةقي كيلنمرت ً، أم ا  حعاصمة  حقلسطيني ة  حقدل  تثعُد عنفا  ن يل مثا
 جلفة  حشماحي ة  ح رسي ة منفا أتا أ قرة،  ي  تثلغ  ملسا ة سينفا ةس  س د د  ن يل أحف ةمئت  

(، ر لة  حشتاء ة حصيف 111  ظر  ي  حرةن  ملعطار يف ترب   قطار )ا   ةمخس  كيلنمرت ً 
   com 3https: //mawdoo .(154)ا  

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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؛ أة مال   احف،  ا صشي قثل أاي يشرف، ةحن قال   شرسني ماء لاه  إلد ةة 
 ي(1) فن عل   حقنح  يف  ن   مليفَره، ةقاي كاا قثل.،  ن ،  إاي كاا سعد  إلميفاا

ةكا  ق    لف ،  ن ،  صثي. يف  ننق   شرف من.، ةحن قال  ال شرسُي من. 
خبالل ما حن  لف ال أيكل من لاه ،   لط. سلنب مريلا، ال يشرف حنب لاه  حثقرة

 يإ ي. ال حين  قال أبكلفا  يعاً  ؛  اتتلطي سُصربة  حتيمر،  حتيمرة
ء  حعاف يف أي ُ ل عل   ملا، أة من ماءق  ُر لق ، ةحن  لف ال يشرف ماًء  ُر  ً  

 يل عل   حنيفر  ملعرةل ُ ، (3)ةحن قال  من ماء  حُقر ل، (2)منضع كاا
،  ن  سشرس. من.، أة ال يشرف من  حُقر ل، ةحن قال  ال أشرف من ماء  حعر ق 

 ي ي. (4)أة كر ، أة يف قانء ةشرف، سن ًء أتا  ملاء سيده
 اعل  ملاء  حاي ، ال أشرف من لاه  جلرية ةحننلا مما يُعتاد  حشُّرف من. ةحن قال  

 يمل حين ،  يفا يف مريلا ةشرس.
 شرف من ساقية أيتا  ملاء من  ح  ، ةحن قال  ال أشرف من ماء هنر كا  
 ي ن  قاي عل  أاي ماءلا من.، أة من سئر  قنرة سقرس.،  حنيفر

                                                           

 حقنل   ةل  أ . حين  س.، ةعلي.  ي ن  لنا،  ح اين  ال حين ، ةص  .  حشري زي يف  ملفاف ( 1)
 حننةي يف رةضة  حطاحث  (، ة تتاره 34٠(، ةرج .  حر  عع يف  فرر )ا  3/113)
 (ي 8/118(،  حتفايش )15/367(، ةعلي.  ال حين  لناي ة  ظر    اةي  حيفثري )8/1٩3)

 (ي 2/65(، حساا  حعرف )4/4٩(، مقاييا  حل ة )71٩  ظر  جممل  حل ة السن  ارل )ا   (2)

، ر ا  حسندةمف، ة حقر ل، ةدجلة،  حنيل  ةلع، أ د   هنار  حيفثار  ملشفنرة حقر ل   (3)
أطنل هنر يف جننف مر  آسيا؛ ق  ، ةلن ةجي نا تر ساا، ةمخد ا  حص ، ةجنانا  نند

، ك ، ةلن مي  ل جلء  من  حتيفنين  حتارخيع  حنفري حنفري دجلة ة حقر ل736ي 2يثلغ طنح. 
ةيصش  ي. ، ينثع هنر  حقر ل من منطقة جثلية يف شرقع تركيا، ةجيري تالل  حثالد قي سنر 

عد  ح  ر  د ه  حثلي     خلاسنر يف ضقت.  حيسر ، ، ةمن سنر ، ةعند مدينة أحثنكمال س
، (4/241معا   حثلد ا )، ةمن   يصش يف  خلليج  حعر ي   ظر  يتا.  حقر ل قي  حعر ق

 ي (25/78٠4منجل د ئرة  ملعارل  إلسالمية )، (27٠جملة  حث نث  إلسالمية )أميفنة/

  أا يشرف  حرجل سقي. من منضع. من مري قانء ةال سيففي   ظر   ايش  حل ة  حيفر ( 4)
 ي (38٠معا  ح ة  حققفاء )ا  (، 8/3٠8(، حساا  حعرف )1/2٠1)
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 شرف من ساقية أيتا  ملاء ، ةحن ياكر  ملاء، ةحن قال  ال أشرف من هنر كا  
 ي(1)مل حين  يف أشث.  حقنح ، من.

مل ، أة ال أحثا لاين  ح نس ، ق   قال  ال آكل لاين  حريميق  املسألة الثانية:
، أة حثا أ د ا ة لع. ةحثا  آلتر، سن ًء حثسفما معاً ، حين  قال أبكلفما أة حثسفما

مل يربأ قال أبكلفما ، أة  حثسني لاين  ح نس ، ين  حريميق ةكا  حن قال  آلكلني لا
 ي(2)/أ[ ةحُثسفما146]

أة ال ، أة ال أكلِ   زيدً  ةعمر ً ، ةحن قال  ال آكل لا   حريميف ةلا   حريميف 
 يفاح  ال حين  قال أبكلفما ةكالمفما ، أة ال آكل  حل   ة حعنش، أساكن زيد ً ةعمر ً 

، (3)لا   ملشفنر، ةال أساكنفما، أة ال آكلفما، ن قال  ال آكل.كما ح،  ةمساكنتفما
قال ، حيفل ة  دة  يفمفا،  فما مييناا، (4)ةقال  ملتنيل  حن قال  ال أحثا لا   ح نف

 ي(5)ة  ةل  ملعتمد،  سن  حصالح  ةأ سش لا  من تصرُّ .
أة ال أكلِ   ،   زيد ً أباي قال  ال آكل ةال أكل ِ ، قييد ال ابملعطنل   حن ملسهحة  ح اح ة

 ا  –منف   حر  عع  -قال  جلمفنر  ، أة ال آكل  حلي   ةال  حعنش، زيدً  ةال عمر ً 
، ةهللا ال أكلِ   عمر ً ، كما حن قال  ةهللا ال أكلِ   زيد ً ،  (6)ةحين  سيفلِ  ة  دق منفا، مييناا

 ي. ، ارة أتر ؟ ىت ق   ُةجد ةجثي كقي ،  فل تثق   حيم  منعقدة عل   حقعل  آلتر
 -ةجلم س.  حر  عع لنا،  تتار  حشي  أ   امد ة إلمام - (7)تالٌل تقديم يف  إليالء

                                                           

(، ة  صح يف رةضة  حطاحث  12/2٩2لن   شث. عند  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 (ي 11/36)

 (  ال تالل  ي.ي 15/37٩  اةي  حيفثري ) قال يف( 2)
(  حعليل شرح  حنجيل 1٠/56٩(  حثياا )18/376  ظر  هناية  ملطلش يف در ية  ملالش )( 3)

 (ي 4/3٠6(، شرح مشيفل  حنسيط )12/2٩3)
ليفا  يف  مل طن.، ة حاي يف تتمة  إلاب ة  ةهللا  حثسن لا   ح نف، ةلا   ح نفي   ظر  ( 4)

 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 257)ا  تتمة  إلاب ة 
 (ي 4/3٠6  ظر  شرح مشيفل  حنسيط )( 5)
(، 8/135(،  حتفايش )11/36(، رةضة  حطاحث  )12/2٩3  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 6)

 (ي 4/3٠7شرح مشيفل  حنسيط )
 /أ(ي 17٩ جلن لر  حث رية  جمللد  ح امن، ).( )( 7)
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ا ال تن لُّ  ا تن لُّ ، (1)أهني ة سث.  ملتنيل قي ، (3)ةص  .  سن  حصثاغ، (2)ةظالر  حني، أهني
ال كليمي زيد ً ةلع ما ق   قال  ، ةأ ا  ح ل يل لاه  حصُّنرة اب ةي، (4)عامة   ص اف

قال  حصييدالين  ةحن ، (5)ةلن شعء   قرد س.،  قال  ال حين  قال سنجند   مرين، ةعمر ً 
،  ن  ق   كلي  أ د ا، ةمل يقصد ة  د ً سعين.، أة ة  ٌد منفما،  لف ال ييفلِ   أ د ا

 ي(6) ال حين  سيفالم  آلتر، ةتن ل  حيم 
 فرعان:
، ةحن  لف حيهكلني.، مل حين  أبكل سع .، ريميفَ   حن قال  ال آكل لا   حاألول

ةحن ، مل حين ،  هكلفا قال  ثية، ةكا  حن  لف ال أيكل  حرُّمياا، مل يربي قال أبكل  يع.
 قل ، أة  الانً ، ةحن  لف ال ييفلي   الاًن ة الانً ،  ن ،  رتا  ثةً ،  لف حيهكلنيفا

قال  ةجينز أاي يُريد أ ي. ، (7)ةسيفالم   ةح ، ح  حر  عع عن   نقية أ ي. حين  سيفالم  ح ا
، ة ينئا حين  سيفالم  ح اح  ةسيفالم أ د  آلتَرين  ال ييفلِ     ةل ةال أ د  آلترين

 ي(8) ينث ع أاي يُر جع
أة سيفالم ،  قل عنف  أ ي. حين  سيفالم   ةل، ةحن قال  ال أكلِ    الاًن أة  الانً  
 ينئاق ، ةال ييفلِ   أ د   ةح ، أاي يريد أ ي. ال ييفلِ    ح اح قال  حيفني جينز ،  آلتَرين

 يةسيفالم أ د   ةح ، حين  سيفالم  ح اح 
 إاي أر د  ، أة ال يشرتيفا، أة  حرُّؤةل،   ق    لف ال أيكل  حريألاملسألة الرابعة

                                                           

(، ست قيا  أم  سن عثد 1٠2تري   ظر   ملطلش  حعايل )ا   ال جتش  حيفقارة قال سقعل  آل( 1)
 (ي 12/2٩3(،  حعليل شرح  حنجيل )18/376هللا، هناية  ملطلش )

 (ي 7/78 تاش  حيفقارة سقعل   ةلي   ظر    م )( 2)
 (، ست قيا  مد  ؤ دي 644  ظر   حشامل )ا  ( 3)
 ني منصنري (، ست قيا  عائشة س257  ظر  تتمة  إلاب ة )ا  ( 4)
 (ي 7/232  ظر   حنسيط )( 5)
 (ي 12/2٩3  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 6)
مل أقف عل   قل  حر  عع عن   نقية، ةقمنا  قل. عن أ    سن  حعثاديي   ظر   حعليل شرح ( 7)

 (ي 3/53(ي ة  ظر  كالم   نقية يف سد ئع  حصنائع )12/353 حنجيل )
 (ي 12/353)   ظر   حعليل شرح  حنجيل( 8)
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أر د  نعاً ةقاي ،  ن  أبكل رأل  حنيع  ة حطيري ة حسيم  ةمريلا؛ كلي ما ُيسم  رأساً 
س  قنلق ؛ مخسة آراءةقاي أطلا  قع ما حُيمل علي. ، ةمل حين  س ريه، ُ ل علي.، تاصياً 
أ ي. حُيمل عل   حرُّؤةل  حيت متيل عن   سد ا ةيثا   –ةلن  ملنصنا – أصحُّها؛ ةةج.ق 
، حظييبةال حين  سرأل  حطيري ة حسيم  ة ،  إلسل ة حثقر ة ح ن ؛ ةلن رأل  حنيع ، منقردة

أ ي.  -عن  سن سريج  -  واثلثها،   أ  . حين  ابحريأل مطلقاً واثنيها، (1)ةمريه من  حصُّيند
ا حين  أبكل  –  عن  سن أ  لريرة ورابعها، (2)ال حين  قال سرؤةل  حثقر ة ح ن  أ ي. قمني

 يفا سيع مري   أ ي. ال حين  يف  حثلد  حاي جَتري  حعادة وخامسها، (3)رؤةل  حنيع  تاص ة
أة  خليل أة ، ةعل   حصًّ يح حن جرل عادة سلد سيع رؤةل  حصُّيند  يفا، رؤةل  ح ن 

ةيف  ن  من  لف س ريلا من ،  ن  هبا من  لف ساح   حثلد،   يتاا منقردة
 ؛وجهان، أيكلفا،  حثالد

 ي(4)قال  حر  عع  ةلن أقن  ةأقرف قي ظالر  حني،،    ع أحدمها
ةشثيففما ، (5)ال - حر جح عند  حشي  أ   امد ة حرة ين  ةلن - واثنيها

ةقال ، (6) دتل سيي  حشيعر،  حثند ياع ابحنجف   يما ق    لف  حُقَرةي ال يدتل سيتاً 
 قيل   تتصاصفا سقطعفا ةسيعفا ،  ملاةردي   تتلقن  يف تعليل.   ن  سرؤةل    عام

                                                           

(، لن  حص يح، 12/2٩4(، ةقال  حر  عع  حعليل شرح  حنجيل )7/83  ظر    م حلشا عع )( 1)
(  لن ظالر  ملالشي ة  ظر    اةي 4/3٠8ةقال  سن  حصالح يف شرح مشيفل  حنسيط )

 (ي 4/335(، م    فتا  )11/37(، رةضة  حطاحث  )2/172(،  ملفاف )15/411)
 (ي 12/2٩4ل شرح  حنجيل )  ظر   حعلي( 2)
 (ي 12/2٩4 ملرجع  حساسا )  ظر   (3)
(  قا كا ي سالد 7/83(، قال  إلمام  حشا عع يف   م )12/2٩4  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 4)

نا صيد ةييف ر كما ييف ر       عام، ةمييل  مفا من رؤةسفا  تعمل كما تعمل رؤةل 
حل مفا سنق عل   دة،   لف  ن  هبا، ةليفا     عام؛  ييفنا نا سنق عل   دة، ة 

 قا كاا  ح  يصنع اب يتااي 
 (ي 11/37  ظر  رةضة  حطاحث  )( 5)
 (ي 14/462  ظر  كقاية  حنثي. )( 6)
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ر   يف  عل  أللفا؟ أة يتعدي  قي من  عل  لا  يقتص، مقردة يف أسن ق  ن أيكلفا
 عل    ةل  حن دتل ألل  حر ِيف، (1) ي. ةجفاا، تطريقفا؟

مل ، ة ح مار (3)قي  حقلن ل (2)
مل حين ن  قال سرؤةل ، ةقاي دتل ألل  حقلن ل قي   مصار ةقي  حر ِيف، حين ن  قال سرأل  حنيع 

ةعل  ، مل حين ن  قال سرؤةل   يتاا، ة حر ِيفةقاي دتل ألل  حث ار قي   مصار ،  حصييد
ةقاي دتلن  قي ،  ن  سرأل  حصييد، /ف[ حن دتل ألل  حر ِيف قي  حقلن ل146 ح اين  ]
 ي(4)ة يما تصيف  سُعرل سالدل  ةجفاا، ةكا  ابحعيفا،  ن ن  سرأل   يتاا،  حِث ار
ٌ. قحيفا  ، (5) د أكلفا خيت، هباةق ر ، ةمنف  من قال   اي ُعرل كالمف  متنجِ 

؛ وجهان ي. ، أة عل  ما يف  يع  حثالد؟، ةعل  لا  لل ييفنا ُعرل  حثلد تاصيًا  ي.
 ن  ، قاي ُعِرل يف سلدة أبكل رؤةل  حصييد أة   يتاا؛ ةعل  لا ،    ع أحدمها

 عل  لا  ،   أ ي. مقصنٌر عليف والثاين، ةقاي مل ييفن من تل   حثلد،   احف أبكلفا
ةألل ، ةألل  حيفن ة سرؤةل  ح ن  ة حثقر دةا  إلسل، سرؤةل  حنيع  (6)ن  ألل   اازحي

                                                           

 حنج.   ةل  أ . تاا يف أللفا دةا  حطارئ قحيفا، ت ليثا حعرل   احف، ة حنج.  ح اين  ق . ( 1)
 (ي 15/412؛ ت ليثا حعرل  مليفااي   ظر    اةي  حيفثري )عام يف أللفا، ةيف  حطارئ قحيفا

(، خمتار 15/172    رن  حقريثة من  ملياه،  يفا زر  ةتصشي   ظر   ايش  حل ة ) حريف( 2)
 (ي 133 حص اح )ا  

 (ي 243(، خمتار  حص اح )ا  7٠4ةلع  ملقازةي   ظر  جممل  حل ة )ا      ع  الة، حقلن ل (3)
 حنج.   ةل  أ . ابق عليف  الستقر ره عندل ،  عل  لا  حين  ألل  حريف يف سالد  حقلن ل ( 4)

أبكل رؤةل  حصيد، ةأيكل رؤةل  حنع ، ةحين نا يف سالد  حث ار أبكل رؤةل   يتاا مع 
قلن ل، يف سالد  حريف أبكل رؤةل  حنع ، ةأكل رؤةل  حصيد، رؤةل  حنع ، ةحين  ألل  ح

ةحين  ألل  حث ار  يفا أبكل رؤةل   يتاا، ةأبكل رؤةل  حنع ، ة حنج.  ح اين  أ . يلةل 
عنف  يف سالدل  اب تقان  عنفا،  ال حين  ألل  حقلن ل ة حث ار يف سالد  حريف قال سرؤةل 

 (ي 15/413 حنع ي   ظر    اةي  حيفثري )
 ( عن سعض   ص افي 1٠/4٩6(  يفاه  حر ين يف حبر  ملالش )(5
(   ااز  ميتد   ااز من  جلننف قي  حشمال يف شيفل سر ة جثلية، تن قض تدرجييا كلما  جتفنا (6

 ال  ىت تدتل   ردا، ةتسيل من لاه  حسر ة أةدية  حلي ، ةيلمل ، ةمر  حظفر ا، ةمر ا، 
مريلا، ةتت لل لاه   ةدية جثال  امة ة ر رلا، ةيلع  ح   حسفل ةتلي،، ةقديد، ةينثع، ة 
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قي سلد خياحقنهن  يف ،  إا   تقل ألل سلدق ن   يفا ُعرلٌ ، س د د سرؤةل  ح ن  ة دلا
  سُعرل  حثلد  حاي أحدها؛ (1)مخمري ق عل  مما تقدي  ثالثة أوجه   قيما حين نا س. ؛  حُعرل

 ي  سُعر فماوالثالث،   سُعرل  حاي   تقلن  قحي.والثاين،   تقلن  عن.
ةلن  -  أصحها؛  قيما حين  س. أةج.،   حن  لف ال أيكل سي اً املسألة اخلامسة

، ةسيض  إلةز،  ي ن  سثيض  حديجا ، (3)ابئ . (2)يل يل أ ي. حين  أبكل كلِ  سيض - صُّ. 
  أ ي. حين  والثاين، ةال حين  سثيض  حسيم  ة جلر د، ة حعصا ري، ة  مام، ة حنيعامة،  حثطة 

، ة إلةز  ال حين  قال سثيض  حديجا  والثالث، هباه  حثينن تال سيض   مام ة حعصا ري
ل أبكأ ي. حين  ؛ ة ري   ملاةردي عل   ح اح ،   أ ي. ال حين  قال سثيض  حديجا والر ابع

كما مري يف ،  (4)ةيف  ن  ألل   مصار س. ةجفاا، سيض  حنيعام ألل  حثادية
،  ن ،  هكلفا؛ ةحن ُأترجي  حثي ة ةلع منعقدة من جنل  حديجاجة، (5) حرُّؤةل

قال  ملتنيل  ةال حين  ، (6) يفاح  يف أصح  حنجف ؛ ةحن ُأترجي سعد من ا  هكلفا

                                                           

 حسا لع  ملمتد من  جلننف قي  حشمال يف  ا  ل  حث ر    ر، ةي يا تدرجييا  ىت يتالش  
قرف مدينة ضثة، ة ملدا  حرئيسية  ي. لع  ميفة  مليفرمة،  ملدينة، جدة،  حطائف، تثنا، ينثع 

 (ي 2/218(، معا   حثلد ا )15 ااز، )ا   حث ري   ظر  معا  معامل  
 حنج.   ةل  حين نا سعرل  حثلد  حاي   تقلن  من.، ة حنج.  ح اين  حين نا سعرل  حثلد  حاي ( 1)

 ي (15/414  اةي  حيفثري )  تقلن  قحي.، ة حنج.  ح اح   حين نا سعرل  حثلديني   ظر  
، حساا  حعرف (13٩تار  حص اح )ا  خم( 3/41يل يل  يقارقي   ظر  مقاييا  حل ة )( 2)

 (ي 11/317)
(، ة حننةي يف منفا  12/2٩5(، ةجلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )7/83  ظر    م )( 3)

 (ي 8/125(، ة حث ني يف  حتفايش )32٩ حطاحث  )ا  
نج.  ح اين  ال  حنج.   ةل  حين نا س. ق   قيل  قا ألل  حقر  حين نا سسيفىن سينل  حشعر، ة ح( 4)

حين نا س.، ق   قيل  قا ألل  حقر  ال حين نا سسيفىن سينل  حشعري   ظر    اةي  حيفثري 
 (ي 15/415)

 ي  حساسقة  حصق ة  ر(   ظ5)
(؛   . من جنا ما ينصل قحي. مع  ياة ابئ .ي 11/38ص  .  حننةي يف رةضة  حطاحث  )( 6)

ل يل ابئ .  يا،  صار كثيض  حسم ي   ظر  ة حنج.  ح اين  ال حين ، أبكل.،   . مل ي
 (ي 15/414  اةي  حيفثري )
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 ي(1)ميةةقاي  لف ابحعا،  حشًّاة أبكل ِتصية
ة ملهكنل من  حن نش ، دتل  ي.     ح ن ، حن  لف ال أيكل  حلي    (2)السادسة

  أحدمها، (3)كل    مليتة ة خلنلير ة حائش ة حث ل ة  مار] قنالا[؛  ة يما ال يؤُكل، ة حطُّينر
ةص  .  حشي  أسن ، (6)  ]ال حين [واثنيهما، (5)ةآترةا (4)ةص  .  حققيال، حين  س.
ةال ، (٩)ةال حين  أبكل     حسيم  عل   ملالش، (8)ةأ ىت س.، ة حنينةي (7) حرة ين امد ة 

ةيف دتنل  حسيمن  ، ةال ش    حع ،  ال حين  أبكل ش    حثطن، يدتل  ي.  حشي  
-  واثلثها،   الواثنيها، (1٠)   ع أصحها؛ أوجه خلايل عن    ر  عل   حظيفر ة جلنش

ةجيري ، (11)دتلي، ةقاي كاا عاميياً ، احف  قاي كاا عرسييًا مل يدتل  ي.أاي    -   زيد
، (12)ة  صح  أ ي. ال حين  س.،  هكل مسن  حظيفر،   ةج.  يما حن  لف ال أيكل ش ماً 

ةلل   َحية     ي ن  هبا ، ةال حين  أبكل  حلي   قطعاً ، ةحين  أبكل ش    حثطن قطعاً 
أة حيسي ، أة ش ٌ   ي ن  هبا   احف أاي ال أيكل ش ماً ،   احف أاي ال أيكل  ماً 

ة حسينام  ، (13)أص فا   ح اح ؛  ي. ثالثة أةج.ٌ ، حين  هبا ة  د منفما؟ ال ، ة  دً  منفما
                                                           

 (ي 242  ظر  تتمة  إلاب ة )ا  ( 1)
 أي  ملسهحة  حسادسةي ( 2)
 ساقطة من  مل طن.، ةيقت يفا  حسياق، ( 3)
 (ي 12/2٩7  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 4)
 مل أقف عل   س  ة  د منف ي ( 5)
 يقت يفا  حسياقي ساقطة من  مل طن.، ة ( 6)
 (ي 1٠/4٩8(، حبر  ملالش )12/2٩7  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 7)
 (   ملنع أقن ي 11/3٩قال يف رةضة  حطاحث  )( 8)
(  لن ظالر  ملالش ةجلم س. ة حننةي يف منفا  12/2٩8قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( ٩)

 ي (14/46٠كقاية  حنثي. )، ة سن  حر عة يف  (8/125 حتفايش )(، ة حث ني يف 32٩ حطاحث  )ا  
(، 8/126(، ة حث ني يف  حتفايش )12/2٩7ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1٠)

 ةقال  لن  ملالشي 
   ظر   ملرجع  حساساي ( 11)
 (ي 12/2٩7ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 12)
(؛ 11/3٩ة حننةي يف رةضة  حطاحث  ) (12/2٩8ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 13)

  ا   حية حيسي سل   ةال ش  ي 
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ةيف   در     معاء ة حيِفرش ، ةعيفس.، مل حين  أبكل  حسينام، ةحن  لف عل    حية، كا حية
؛ طريقان ي. ،  ىت حين    احف علي. أبكلفا، لش يف  س   حلي  ة حيفثد ة حر ِئة ة حطِ  ال ة حق

قال  إلمام  ة حيِفلية عندي  ،    حقطع س.والثاين، (1)أص فما  ال؛    ي. ةجفااأحدمها
   حقطع أبهنا تندر  يف أصحهما؛ طريقانةيف     خلد ة حلساا ة  كر  ة حرأل ، (2)كاحقلش
ةقال صا ش  ملفاف ، ةجير ا يف أكل  حع  ة مل  ،  طرد  حنجف والثاين، (3) حلي  

ةيف  ن . أبكلفما ق    لف عل  ، (4)ة حتيفايش  ال حين  أبكلفما ق    لف عل   حلي  
 ي(5) حشي   ةجفاا

 ن  ستناةل ش    حظيفر ة حثطن ة حسينام ة  دلاا  ، ةحن  لف عل   حديس 
، ةيف  ن . ابحسيم  ةجفاا،  ملاكياة مل حين  أبكل، ةحن  لف ال أيكل ميتة، كل فا

ال حين  أبكل ، كما حن  لف ال أيكل دماً ،  (6) ملالش أ ي. ال حين ، قال  حث ني
/أ[ 147 حيفثد ة حطِ  ال )قال  حر  عع  ةقد تقديم ةجف  يف أاي  جلر د من جنا ]

ق    لف  (8)(، (7)لل حين  أبكل  حيفثد ة حطي ال؛ ةمييفن أاي خيري  عليفا، ،  حلُّ نم
 ي(٩)  ن  مقال  حنينةي  ة حصين ف   جللم سعد، ال أيكل  حلي  

                                                           

(، ةقال  8/125(، ة حث ني يف  حتفايش )12/2٩8ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 لن  ملالشي 

 ي (18/3٩7هناية  ملطلش )  ظر  ( 2)
يل شرح  حنجيل  ي ن  أبكلفا ق    لف أال أيكل  حل  ، ةص  .  حر  عع يف  حعل ( 3)

 (ي 12/2٩٩)
 ي (8/126 حتفايش )(، 3/1٠4  ظر   ملفاف )( 4)
 حنج.   ةل  حين  هبما؛ دتننما يف  س   حش  ، ة ح اين  ال حين  هبما؛   . ال يدتل يف ( 5)

 ي (8/126 حتفايش )(، 3/1٠4قطالق  مس.ي   ظر   ملفاف )
 ي ؛  ا  حشر  مساه ميتةحين (، ة حنج.  ح اين  8/127  ظر   حتفايش )( 6)
   ظر   ملرجع  حساساي ( 7)
 لاه  جلملة ميفررة يف   صلي ( 8)
منفا   حطاحث  )ا  مل أقف عل  لا   حيفالم حلننةي، ةقمنا قال    صح أ . ال حين ي   ظر  ( ٩)

 (  أ .  ملالشي 11/4٠، ة كر يف رةضة  حطاحث  )(32٩)ا  
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ةكا  عيفس. ، مل حين  أبكل  حسيمن،   حن  لف ال أيكل  حلُّسد(1)[السابعة] 
 ي(2)عل   حصي يح

 ي(4)مل حين  أبكل  حلينب عل   حصي يح، (3)ةحن  لف عل   حلُّسد أة  حسيمن 
ة حلسيد ، حثنًا دتل  ي. حنب    عام ة حصييد ةدتل  ي.   ليشةحن  لف ال أيكل 

حنب يُ ال  يت يَ  ن جدً  ةيصري  ي.  -سيفسر  حش   ملعامة  -ةلن  ة حشِ ري ز (5)ة حلثه
ةلن حنب  ُر  زسده ة لثي  -ةابح    ملعامة س    حد ل  - ة حدُّةغ، (6) نضة
ةال حين  ، (8)ةال معىن ح.، قال  حر  عع  ةتنقيف سع ف  يف  حشِ ري ز، ةت  ن (7)مائيت.

أشثففا  ؛ ةيف  حلُّسد ثالثة أةج.، (1٠)عل   حصي يح (٩)ةحين  ابمل يض، أبكل  حسيمن
ةقال  حرة ين  حُيتمل أاي ال ، (11)ةقال  ال،  ي.  ن ، أ ي. قاي كاا  حلينب  ي. ظالر ً ؛ اثح فا

                                                           

 سهحة  حساسعةي يف  مل طن.   حسادسة، ة ملر د  مل( 1)
(، ةلن   صح  ش رةضة  حطاحث  12/2٩٩ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 2)

 (  لن  ملالشي 18/3٩8(، ةقال  إلمام يف هناية  ملطلش )11/4٠)
(؛ حتقاة ما يف  الس  ة حصقال، ة حنج. 12/2٩٩ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 3)

 سمن عل   حلسدي  ح اين  حين ، حشتمال  ح
(، ة إلمام يف هناية 15/42٩جلم س. ك ري من   ص اف؛ منف    ملاةردي يف   اةي  حيفثري )( 4)

(، ة حعمر ين يف  حثياا 12/2٩٩(، ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )18/3٩7 ملطلش )
 (ي 8/13٠(، ة حث ني يف  حتفايش )541/1٠)

   (، 2/548(،  ملصثاح  ملنري )1/15٠  أةل  حلنب عند  حنالدةي   ظر  حساا  حعرف ) حلثه( 5)
 ي (1/414 حعرةل )

 ي (27٩ رير أحقاظ  حتنثي. )ا  (، 513(،  حقامنل  فيط )ا  15/177  ظر      حعرةل )( 6)
  (ي27٩(،  رير أحقاظ  حتنثي. )ا  1/2٠3  ظر   ملصثاح  ملنري )( 7)
 (، ةمل أقف علع  س  أ د منف ي 12/3٠٠ حعليل شرح  حنجيل )(   ظر  8)
 (ي 7/57(،  ايش  حل ة )1/6٠8لن  حاي قد أتر  زسدهي   ظر   فرة  حل ة )   حلنب  مل يض( ٩)
 (، 12/2٩٩جلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1٠)
(، ة حنج.  ح اين  ال حين ، ة حنج. 12/3٠٠ن   شث. عند  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )ل( 11)

(،  18/3٩7(، هناية  ملطلش )15/42٩ ح اين  حين  سدةا تقصيلي   ظر    اةي  حيفثري )
 (، 14/466كقاية  حنثي. )
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 -ة حوَمصيل (3)ةال حين  أبكل  جُلنب ة  قيط، (2)ةأقام. سع ف  ةجفاً ، (1)حين  قال اب ليش
حنن ، (5)س   جُلنب ة حلنب  جلامد -حالم س     – ة حلُّنر، -(4)ةلن متي ٌا من ماء  حلنب

ةحن  لف ال ي (6)أ ي. حين  جبميع ما ُيست ر  من  حلينب؛ ة ي. ةج.ٌ ،  حاي يسمُّن .  حعريسة
مل حين  أبكل  حس من ، ةحن  لف ال أيكل  حدُّلني مل حين  أبكل   ديلاا، أيكل  حسيمن
 -ةلن س    حر ء ةة ة مقتن ة ةم  معامة ة نا ساكنة – ةأما ُرَةمني ، عل   حصي يح

 ي ي ن  سيفل ق منفا، (7) يتناةل  حسيمن ة حدُّلن
، (٩)قال  حقاضع  حين  ابجلنز  نندي،   حن  لف ال أيكل  جلنز(8)[الثامنة]

، (1٠)ت سن.  إلمامة س،  إ ي. ال حين  ابحتيمر  نندي؛ خبالل ما حن  لف ال أيكل متر ً 
مل حين  ، قال  ةحن  لف ال أيكل  حِثطِ ي ، ةقال  حث ني  ال حين  ابنندي  يفما

مل ، قال  ةحن  لف ال أيكل  خلَيار، ة حظالر أاي  نندي لن  حثطي    ت ر، ابنندي
 ي(11)حين  ابخليار شنرب

                                                           

(، ة سن 12/3٠٠مل أقف علي. يف حبر  ملالش، ة قل. عن.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 (ي 14/465 حر عة يف كقاية  حنثي. )

 مل أقف عل   س  أ د منف ي ( 2)
(، مقاييا ٩/18٩   ن  من  جلنب يعمل من حنب  حعن   مل يضي   ظر   ايش  حل ة )  قط( 3)

 (ي 1/121 حل ة )
 (ي 27٩(،  رير أحقاظ  حتنثي. )ا  12/141 حل ة )،  ايش (2/574 ملصثاح  ملنري )  ظر  ( 4)
 (ي 14/466(، كقاية  حنثي. )27٩(،  رير أحقاظ  حتنثي. )ا  2/56٠  ظر   ملصثاح  ملنري )( 5)
 ( عن  سن أ  لريرةي 12/3٠٠ يفاه  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 6)
 حنسيط يف ، (18/3٩8 ملطلش )هناية (، 2/132لع كلمة  ارسيةي   ظر  دستنر  حعلماء )( 7)

 ي (7/236 ملالش )
 يف   صل   حساسعة، ة ملر د  ملسهحة  ح امنةي ( 8)
 (ي 18/3٩8  ظر  هناية  ملطلش )( ٩)
   ظر  هناية  ملرجع  حساساي ( 1٠)
(، ةتيار شنرب  شارة من  صيلة  خلرةف    ظر  معا  منت 8/131  ظر   حتفايش )( 11)

 (ي 4/267(، حساا  حعرف )1/264 حنسيط ) (،  ملعا 2/352 حل ة )
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ةكا  ،  ن  أبكل     جلامنل،  لف ال أيكل     حثقر  حن (1)[التاسعة]
؛ ةسنا ا  ملاةردي عل  تاللق مري يف  حر اب، (2)سل    حثقر  حن شع يف أشفر  حنجف 

ما جنساا أة جنٌا ة  ٌد؟ ،  ركش  ار ة شع ق ، ةحن  لف ال يركش  ار ً ي (3)أهني
 ي نجفاا مثنيياا عل    صل  ملاكنر

مل حين  ، أة ال يشرف، مل حين  ابحشُّرف، ن  لف ال أيكل  ح(4)[العاشر]
ً أة حثناً ، اب كل ،  ن ،  هكل. خبثل؛ أة مري ا من  ملائعال،  إ    لف ال أيكل َتالي

ةحن  لف ال أيكل ، (5) ا يف  ابحعيفا، ةقاي  لف ال يشرس.، مل حين ، ةقاي شرس.
مل ، ةشرف (7)ةحن ماث.،  ن ، مشلنحة أة تناةح. ابمللعقة أة أبصثع (6) استقي.، سنيقاً 
؛ تاثرً  حبي  يؤكل ابملالعا ةحن جعل.، ةقاي  لف ال يشرف   عيفا   يف ، حين 

ةقال  ح ل يل  حُيتمل أاي يُقال  يتناةل  س  ، (8)أ ي. ال حين ؛  هشث.  حنجف ،  ت ساه
دُّد  يما ق     ،ةجلم  سن  حصيثاغ اب ةل يف لاه  حصُّنرة، (٩)  كل ة حشُّرف معاً  ة يف   حرتي

 ل  ح    كل ، ةحن  لف ال يطع  ةال يتناةلي (1٠)كا ي  حيم  عل   قع   كل
 ي ي ن  سيفلق منفما؛ ة حشُّرف معاً 

                                                           

 يف   صل   ح امنة، ة ملر د  ملسهحة  حتاسعةي ( 1)
 (ي 12/2٩٩شفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 2)
(، قال  إلسنني يف  ملفمال 8/127مل أقف علي. يف   اةي، ة قل.  حث ني يف  حتفايش )( 3)

 ش ة  لل يف ابف  حراب جنًسا ة  ًد   جل   اد ا (  ة اصل. أان  قا جعلنا سقر  حن 131/٩)
مت د يف   مارين أي اً،  ي ن  هبما  إا مل  نظر لناا قي   اد  الس   يف  الس ،  االس  ماث.

، قال  ةجعلنا ا جنس  ةلن  حص يح مل  نظر قحي. أي ًا لنا،  ال حين  هبما سل اب للع  قط
 ةقد تل ، أا  حر جح يف  حن شع لن    ن  أبكل سَوَقرِه ال سركنف  ارهي 

 يف   صل   حتاسعة، ة ملر د  ملسهحة  حعاشرةي ( 4)
 أي حين  سشرس.، ةال حين  أبكل. مع  خلثلي ( 5)
 ي (4/1374 حص اح )(، ٩/152رف )  أكل.  سسا مري ملتنلي   ظر  حساا  حع استق.( 6)
(، 2/1٩2(، حساا  حعرف )5/364  ملاءي   ظر      حعرةل )أي  تلط.، ةأ  س. يف(  7)

 (ي 15/118 ايش  حل ة )
 (ي 11/42(  لن   شث.، ةلن   صح يف رةضة  حطاحث  )12/3٠1قال  حر  عع يف  حعليل )( 8)
 (ي 7/236  ظر   حنسيط )( ٩)
 . يف  حشامل حققد ا سعض  حصق ال  ي.ي مل أقف علي( 1٠)
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دةا ما ،   عقدل ميين. سعين.،   حن  لف ال أيكل  حسُّيفر(1)[احلادية عشرة]
ةكا    يف  يف  حعسل ة حتيمر  ،قال ق    ن ه، يُوتي ا من. من   شرسة ة  لن ء أة مريلا

؛ ةقاي ةضع. يف  م.  ا ف ةترا، كاخلثل،  سن ًء م  . أة ال؛ ةحين  ابستالع.، ةمري ا
 ي(3)ةرأ   إلمام مقاسل. حبن فا، (2)أظفر ا  أ ي. ال حين ؛  نجفا
 ال حين  أبكل عصري ا، أة  حرُّمياا،   حن  لف ال أيكل  حعنش(4)[الثانية عشرة]
 ي(6)قال  إلمام  ة ي.  حنج.  ملتقدِ م يف  حسُّيفر، (5)ةال ابمتصاصفما ةرمع  ح ُّقل ،ةشرس.

أة م  .   ،  هدرا طعم. سنضع. يف  ي.،   حن  لف ال ياةق شيئاً (7)[الثالثة عشرة] 
،  ةقاي مل جيد طعم.،  ن ، (٩)ةحن  زدرديه، (8) ن  يف أصح  حنجف ، ةمل ينلل قي  لق.، جَمي.

 ي(12)ة ي. ةج.ٌ سعيدٌ ،  ن ، ةقاي أكل من. أة شرف، (11)ة ي.  ظرٌ ، (1٠).  ح ل يلكا  قاح
،  هُةِجر يف  لق.  ىت ةصل قي جن .، ةحن  لف ال أيكل ةال يشرف ةال ياةق 

                                                           

 يف   صل   حعاشرة، ة ملر د  ملسهحة   ادية عشري ( 1)
 ( 11/42(، ة كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  )12/3٠1أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 2)

 أ .   صحي 
 (ي 18/3٩3  ظر  هناية  ملطلش )( 3)
  د  ملسهحة  ح ا ية عشرةيف   صل    ادية عشرة، ة ملر ( 4)
(، حساا  حعرف 1/82   حيفدر  حاي يستقر  ي  ملائعالي   ظر   ملصثاح  ملنري ) ح قل( 5)

 (ي 154(، معا  ح ة  حققفاء )ا  11/84)
 (ي 18/3٩4  ظر  هناية  ملطلش )( 6)
 حة  ح اح ة عشرة   صل   ح ا ية عشرة، ة ملر د  ملسه( يف7)
(، ةلن   صح يف رةضة  حطاحث  12/3٠2ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 8)

(؛  ا  حاةق عثارة عن قدر ا  حطع ، ةقد  صل، ة حنج.  ح اين  ال حين ؛ كما ال 11/43)
 يقطر  حصائ  س.ي 

 (ي 3/52(، مقاييا  حل ة )135ار  حص اح )ا     ستلعي   ظر  ، خمت زدرد( ٩)
 (ي 7/236  ظر   حنسيط )( 1٠)
حعل. يقصد ابحنظر  أا  ح رن من  حاةق قدر ا  حطع ؛  إاي مل جيد  حطع   ال يعد   ئقا، ( 11)

 ةهللا أعل ي 
ةلن أ . ال حين  اب كل ة حشرف، ةةج. سعده أ .   كل ة حشرف  ةق ةز دةي   ظر  هناية ( 12)

 (ي 18/3٩3طلش ) مل
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  ، ةكاح  حن قال  ال أطع  كا ، ال حإلكر ه، حعدم ةجد ا  فلنل علي.، مل حين 
 ي ن ، أُةجر

/ف[ ةقال 147]،   كل ة حشُّرف جملريد  حايةق ةال حين    احف عل  عدم 
،  ليا أكاًل ةال شرابً ؛  حا ئا  ح ل يل  ق   مل يصل قي جن . قال  حقدر  حاي يتارع.

، ] قلنا   ع ، ة  ن   اصل هبما، قيل أحيا حين  أبكل  حقليل ة حيف ري (1)قال  ]قا[
  أاي قدر  حاةق ال دمهاأح؛ ابحتمالنةتنقدح ،  يع   ص اف س  قطالق  مرين

  واثنيهما، (2)ة  ن   اصل ابحيفل[، ةما سعده ينقس  قي  حقليل ة حيف ري،  ن   ي.
ةقاي قصد ، مل حين ، ةلا  قاي قصد س.  حايةق، أاي ما ةر ء  د  حاةق ال ختتلف ابحقصد

 ي(4)ةلا   حث   كيفالم  إلمام، ة ملسليفاا  تمالا، (3)س.   كل ة حشُّرف  ن 
،  ن ،   حن  لف ال أيكل  حسيمن  هكل. ة ده ةلن جامدٌ (5)[الرابعة عشر]

ة حسينيا  (7)ةحن جعل. يف عصيدة، (6)مل حين  عل   ملالش، ةقاي كاا   ئثًا  شرس.
، ة ملنصنا  يما ق    لف ال أيكل تاليً ، (8) املنصنا أ ي. حين ؛  هكل.، ةحنن ا

،   أ ي. ال تالل  يفاأصحهما؛ طريقانةحألص اف ، (1٠)ال حين ، (٩) هكل  حِسيفثا 
                                                           

 سقط يف  مل طن.ي ( 1)
(، ست قيا  أ د 3٩3 حثسيط )ا   من، ةأثثت.  مل طن.ما س   ملعيفن ت  ساقطة يف ( 2)

 ي  حثالدي
   ظر   ملرجع  حساساي ( 3)
 (ي 18/3٩3  ظر  هناية  ملطلش )( 4)
 يف   صل   ح اح ة عشر، ة ملر د  ملسهحة  حر سعة عشرةي ( 5)
(، ةلن 12/3٠1(، ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )8/13٠ حث ني يف  حتفايش )جلم س. ( 6)

 (ي 11/42 حص يح يف رةضة  حطاحث  )
(،  حنفاية يف مريش 3/2٩1  لن دقيا يلي ابحسمن ةيطث ي   ظر  حساا  حعرف )(  حعصيدة(7

 (ي 3/246  دي  ة  ثر )
 (ي 7/84ظر    م )  ( 8)
 حسيفثا   حقظ معرف، ةلن طعام يت ا من  حل   ة خلل ة حتاسل ة مللح ة حلييي   ظر  تيفملة ( ٩)

 (ي 1/438(،  ملعا   حنسيط )6/41(     حعرةل )4/157 ملعاج   حعرسية )
 (ي 7/84  ظر    م)( 1٠)
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ة صُّ. يف  خللِ  ،  نصُّ. يف  حسيمن  يما ق   كاا ظالرً   يفا؛ ة حنيصاا ُمنليالا عل   اح 
، أة ما  ي. من  لن أة حننه، ةيُتصنير  يما ق   أكل     حسِ يفثا ،  يما ال يظفر طعم.

، ةقاي كاا  خَلل ظالر  حلينا ة حطيع ،  ال  ن ؛  إ   مل ييفن  حسيمن ظالر ً ، دةا  ملرق
ةقاي أكل. خبثل ةلن   ئش أة ،   قثثال قنح   يفماوالثانية، (1) ن ،  هكل  ملَرَقة

ةطرده يف كلِ  شعءق ،   ي. أكل. مع مريه؛ ةقال  إلصط ري  ال حين ، (2) ن ، جامد
،  هكل. مع  حلي  ، كما حن  لف ال أيكل  خلثل،  (3) هكل. مع مريه،  أيكل. لف أ ي. ال
ةقاي   ئثاً ، مل حين ، ةعن أ  قس ا أ ي. قاي كاا جامدً   هكل. مع مريه، ةابحعيفا

 إاي ظفر ؛ ةقال  ملاةردي  ق   أكل  حسيمن يف  حعصيدة، (5) ن ، (4) هكل. مع )أكل.(
ةقاي ، مل حين ، ةقاي مل يظفر طعم. أة ظفر دةا حن .،  ن ، (6)طعم. ةحن . ق   ثرد

ةقال  إلمام  حن ، ةيظفر أاي  حر ِيح يُل ا ابحطيع ، (7) ن ، ظفر حن . ق   ثرد دةا طعم.
ةكاا ال يقرد أركا .  مل تلطة ، حيفن  ستاد  مسًا آتر، سقع أثر  حسيمن كاحطيع  ة حلينا

 ي(8) قع   ن  ةجفاا، ابالس 
،  ن  أبكل ما ُيسمي   اكفة،   حن  لف ال أيكل  حقاكفة(٩)عشر اخلامس
قال  حقاضع ة إلمام ة حث ني ، ةال يُعدُّ قن ً ،   ةلن كلُّما يُقيفي. س.(1٠)قال  حثند ياع

                                                           

(،  حعليل شرح 8/13٠(،  حتفايش )15/41٩لن قنل  جلمفنر    ظر    اةي  حيفثري ) ( 1)
(، حبر  ملالش 18/3٩5( هناية  ملطلش )11/42(، رةضة  حطاحث  )12/3٠2 حنجيل )

 (ي 5٠٠/1٠)
   ظر   ملر جع  حساسقةي ( 2)
 (ي 12/3٠1 قل. عن.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 3)
 (ي 15/41٩ليفا  يف  مل طن.، ةحعل  حصن ف  مريه، ةلن  ملنجند يف   اةي  حيفثري )( 4)
   ظر   ملرجع  حساساي ( 5)
 ي (27٠ حقامنل  فيط )ا  (، 7/462  أي ممس.  ي.، ةسل. س.ي   ظر      حعرةل )ثرد( 6)
 ي (15/41٩  اةي  حيفثري )  ظر  ( 7)
 من  كرهي ، ةمل ياكر  حنجف ، ةمل أقف عل  (18/3٩5هناية  ملطلش )ليفا  قال يف ( 8)

 ( أي  ملسهحة  خلامسة عشرةي (٩
 (ي 4/41٠(، سد ية  فتا  )6/211ظر  م    فتا  )(   1٠)
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كل خبالل ما ق    لف ال أي، (2)  سن ًء كاا رطثًا أة  سساً (1)ة ح ل يل ة خلن رزمع
ةسن   ملتنيل سينفما  قال  ال حين  يف مسهحة ،  إ ي. حين  سرطثفا دةا  سسفا؛  ح مار

،  اي  حقاكفة ختت،ُّ ابحُرطش؛ ةقاي  ن  ابحرُّطش ة حعنش،  حقن ك. ابحتيمر ة حليسيش
، (4)ا نجفا، كاخلنخ ة ملِشما ة حتِ  ؛  ةقاي مل حيدد، (3)مل حين  أبكل.،  احتيمر ة حلسيش

 ي ن  ابحرُّطش ة حعنش ة حرًّماا ة حتُّقاح ة حسقرجل ، (5)ة ست سن.  سن  حصيالح
، ة حنثا، ة حليمنا، (8)ة حنار ج، (7)ة  تر  (6)ة ملشما ة حيُفِم ر  ة خلنخ ة إلجاا

؛  أاي   احف قاي كاا يف منضع يقل  ي.؛ (٩)ةيف  حرُّطش ةج.، ة حتِ  ، ة حتُّنل، ة ملنز

                                                           

من  ه(،568) ، مال سنةلن  مند سن  مد سن  حعثال أسن  مد مظفر  حدين  خلن رزمع( 1)
(، 7/28٩ل  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )مؤحقات.   حيفايف، ة ري   خلن رزمعي   ظر  طثقا

 (ي 673طثقال  حشا عي  )ا  
(، 8/131(،  حتفايش )18/415(، هناية  ملطلش )4/311  ظر  شرح مشيفل  حنسيط )( 2)

 (، ةمل أقف عل  كالم  خلن رزمعي 7/237 حنسيط )
 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 25٩  ظر  تتمة  إلاب ة )ا  ( 3)
حين  س.؛ حثقاء  مس.، ة حنج.  ح اين  ال حين  س.؛ ال تقاح. عن صقت.ي   اةي   حنج.   ةل ( 4)

 (15/441 حيفثري )
يف  مل طن.؛  إا  حاي  ا(، ة حظالر  أا  ي. سقط4/311  ظر  شرح مشيفل  حنسيط )( 5)

 حياسا قي  (15/441اةردي يف   اةي  حيفثري ) ست سن.  سن  حصالح لن تقسي   مل
ما ينتقل عن  مس. سعد يثس.؛ كاحرطش يسم  سعد جقا . متر ، ةكاحعنش ضرابا؛ أ د ا  

يسم  سعد جقا . زسيثاً،  ال حين  أبكل.، ةقد تر  عن  حقاكفة سلة ح. عن  مس.، ة ح اين  ما 
 ال يتنقل عن  مس. سعد جقا .؛ كاحت ، ة خلَنيخ، ة ملشمش،  اكر  ي.  حنجفااي 

ة مثره  لن حايا يطلا يف سنرية ة لسط  ةسيناء عل  (  إلجاا  شار من  حقصيلة  حنردي(6
 (ي 1/66(، معا   حل ة  حعرسية  ملعاصرة )1/7 حيفم ر ي   ظر   ملعا   حنسيط )

  شار يعلن انع    مصاا ة حنرق ة ح مر ةمثره كاحليمنا  حيفثارة لن  ليب  حلنا  كع (   تر (7
 (ي 1/4ة  امض  ملاءي  ملعا   حنسيط ) حر ئ 

  شار م مر من  حقصيلة  حربتقاحي ة د ئ   خل رة، مثرت. حُثِ يية   ل عصارةق   يية ُمريةي  حنار ج( 8)
 (ي 2/٩12(،  ملعا   حنسيط )3/2152  ظر  معا   حل ة  حعرسية  ملعاصرة )

 ( عن سعض   ص افي 15/44٠اةردي يف   اةي ) يفاه  مل( ٩)
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ما ؛ ةال حين  أبكل  خليار ةال  حق اء،   ي. ال يُعدُّ  يفا  اكفة؛ ن  س.مل حي، كاحثصرة  هني
 ةلن مقت   تقسري  حقاكفة، (1)ة  قرد  ح ل يل ست ني . ابحِق َاء، كاجللر،  من  خل رة ل

؛  ةكا  أبكل  حلُثنف، (3)ةحين  أبكل  حِثطِ ي  عل   حصي يح، (2) ملتقدِ م عن  حثند ياع
 ي(4)ة حلنز ة حقستا ة حثندق عل    ظفر كُلشِ   جلنز

 فروٌع:
  لف أاي أيكل ،   ةجد رجاًل ةيف ُكمِ . شعءٌ ،    لف ال أيكل سي اً األول

ةجيعل  يفا  لنً   يت ا    يلة يف  حربِ ِ  أاي (6)قال  ملسعندي،  نجده سي اً   (5)(...)
 إ ي. ق   أكل من. أكل مما يف ُكمِ . ةمل أيكل سي اً ،؛ شعء من  حثيض

 ي(7)
ةكا  ، ةعصري  حتيمر حيا ستمرق ، ة حليسيش حيا سعنشق ،    حرُّطش حيا ستمرق الثاين

ة  سلح ة حثلح ، ة حرطش حيا سربُ  (٩)ةكا   حعيفنل، (8)حيا سشري ، ة حسيمس ، دسس.
 هكل ، ةحن  لف ال أيكل  حرُّطش، أعظ  من  حثلح (1٠)ةال سلح ة حثسر، حيا سرطش

تال اً ،  يفاح ، ةقاي أكل  جلميع،  ن ،  إاي أكل  حنِ صف  حاي أرِطش،  حنِ صف
                                                           

 (ي 18/415(، ةمل ينقرد س.  ح ل يل، سل قال س.  إلمام يف هناية  ملطلش )228  ظر   حنجيل )ا  ( 1)
  (ي377)ا ر جع ( 2)
(، ة كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  12/3٠3ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 3)

 ( أ .   صحي 11/43)
 (ي 11/44(، ة  صح يف رةضة  حطاحث  )12/3٠3لن   قرف عند يف  حعليل شرح  حنجيل )( 4)
 كلمة مري ة ض ةي ( 5)
أسن عثدهللا،  مد سن عثد  ملل  سن مسعند،  ملسعندي،  ملرةزي ، أ د أص اف  حققال  لن( 6)

طثقال    ظر ، من مؤحقات.  شرح خمتصر  ملليني ه(42٠) ملرةزي ، تنيف  رة سنة  يف 
 (ي 4/171(، طثقال  حشا عية  حيفرب  حلسثيفع )1/2٠7 حققفاء  حشا عية )

 (ي 12/3٠3  ظر قنح. يف  حعليل شرح  حنجيل )( 7)
 (ي 1/3٠8(،  ملصثاح  ملنري )7/32٠ حشري   حقظ معرف، ةلن دلن  حسمس ي   ظر  حساا  حعرف )( 8)
( حساا 1/1٩4في   ظر   ايش  حل ة ) حعيفنل، ة حعيفيا   حدقيا يصش علي.  ملاء   يشر ( ٩)

 (ي 16/273(،     حعرةل )6/145 حعرف )
  ما ييفنا سعد  حثلح،  هةل  حتمر طلع،   َتالل،   سلح،   سسر،   رطش،   متر،  حُثسر( 1٠)

 (ي 2/414(، حساا  حعرف )34)ا     ظر  خمتار  حص اح
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، مل حين ،  حنِ صف  حاي مل يُرَطش/أ[ 148ةقاي أكل ]، (1)ةأ  علع  حطيربي، حإلصط ر ِي
ةحن  لف ، ة  يف  ابحعيفا،  قي. لا   حتيقصيل،  هكل  حنِ صف، ةحن  لف ال أيكل  حثسر

تناةل ما يُقتال ، ةحن  لف ال أيكل طعاماً ، مل حين ،  هكل  صق.، اال أيكل سسرة ةال رطث
 ي(2)ة يما يُتد ة  س. ةجفاا، ة حقاكفة ة  لن ، ةما يُتهديم س.

؛  سن ًء كاا مما ُيصطثغ س.؛  ن  سيفلِ  ما يُتهدم س.، ةحن  لف ال أيكل قد ماً  
كاحل   ة جلنب ة حثقنل ة حثصل ؛  يصطثغ س. أة ما ال، كاخلل ة حدس  ة حشري  ة حسيمن

، ة س   ملاء يتناةل  حعاف ة مللحي (4)ةكا   حتيمر ة مللح عل   حص يح  يفما، (3)ة حُقُال
ةحن  لف ال يشرف ي (5)ةحلشي  أ   امد يف ماء  حث ر   تمال،  آلابرةمياه   هنار ة 

ةحن  لف ال أيكل  جلمد ، ةحين  سشرف مائفما، (6) ملاء مل حين  أبكل  جلَمد ة ح لج
 يةكا  عيفس.، ة ح لج حيا جبمد، مل حين  سشرف مائفما، ة ح لج
 إلدر ا أة سنضع  االعتثار  ي.  اليقاد قي ، ةحن  لف ال أيكل ما طث . زيدٌ  

سن ًء ُةجد  صش  حِقدر ةتقطيع  حلي   ةصش  ملاء علي. ؛  حِقدر يف  حتنُّنر سعد  حتيس  
ةحن ةقد زيد  تفا ةةضعفا يف  حتوينُّنر لن ، ة ع  حتن سل ةتس    حتنُّنر من. أة من مريه

قال يف ،   ساعةةكا  حن أةقد لا  ساعة ةلا،   ي. مل ينقرد ابحطيث ؛ مل حين ، ةمريه
،  احطيث  حل اين،  حثسيط  ةحن أةقد   ةل  س ين  ملاء ةمل يتهثر ما يف  حقدر  استت   ح اين

 لن كاا قد  لف عل  من أةقد ، ُأضيف قحي.،  إا   تف    ةل قي  د ق ُيسمي  طثي اً 
                                                           

 (، ست قيا  أ د  ح امديي 6٩6(،  حتعليقة حلطربي )ا  1٠/544  ظر  قننما يف  حثياا ) (1)
 حنج.   ةل  أ . ال حين ؛   . ال يدتل يف قطالق  س   حطعام ةجلم س.  ملاةردي يف   اةي ( 2)

ي ة ح اين  حين    . يطع  يف (1٠/51٠(، ة حرة ين يف حبر  ملالش )15/443 حيفثري )
 (ي 1٠/545(  حثياا )3/1٠6 ال  التتيار ةنا  حيرم  ي.  حرابي   ظر   ملفاف )

   ثال عشيب  من  حقصيلة  حصليثي ة جاةره مليظة تؤكلي   ظر  معا   حل ة  حعرسية  حقال( 3)
 (ي 2/675سيط )(،  ملعا   حن 3/1675 ملعاصرة )

 ( أ .  حص يحي 11/44 كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  )( 4)
 (ي 11/45(، رةضة  حطاحث  )12/3٠4  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 5)

(، خمتار 1٠/357(  جلمد، ة ح لج   عىن ة  د، ةلن  ملاء  جلامدي   ظر   ايش  حل ة )(6
 (ي 3/12٩(، حساا  حعرف )6٠ حص اح )ا  
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ُي ال قحي.   فا   تمل جينز أاي يُقال ، ةحيفني أتثر س.  حطيث ، سعد  صنل  س   حطيث 
ةتر  عن كن . ، ةأاي يُقال  ق   أضيف قي   ةل صار  ح اين قمتاماً ، أي ًا كا ةل

ة ست دم صثياً يف  اليقاد ، ةحن ُ ثا   ا ق ابحطيث  عل   حقرف، قال  إلمام، (1)طث اً 
 ي(2)ةيستقثل ةيستيفر  فا   ي. تردُّد

دةا  حعان  ابإلحصاق ابحتوينُّنر  االعتثار  ي.، ةحن قال  ال آكل مما تثيله  الاٌ  
مل حين  خبثل مري ، ةحن  لف ال أيكل ثريد ً ي ةتس    حتوينُّنر ةتقطيع  حرمقاا ةسسطفا

كما حن ،  ة ن  طعامًا سعين.  قيقي ميين. س.، ةحن  لف ال أيكل طعاماً ، م َوريد ق يف مرق
 يأة من سن ه، ة ن  س. زيد ً ، قال  ال أكلِ   أ د ً 

 ثالث: ح ألفاظ العقود:النوع ال
أة ، أة من طعام  شرت ه زيدٌ ،   ق    لف ال أيكل طعامًا  شرت ه زيدٌ اللفظ األول

، أة  جارة، (4)أة ةصيية، أة لثة، (3)مل حين   ا مليف.  رث، ال يلثا ثناًب  شرت ه زيدٌ 
قال ، مة سيعاً ةقاي جعلنا  إلقاحة ة حقس، أة سقسمة (5)أة رجع قحي. سردِ   حعيش أة  قاحة
ةحين   ا ي (6)ةقاي كاا  حشا عع قال   إلجارة سيع،  إلمام  ةحسُي أر    تري مشرت ً 

ةقال  إلمام  رأيع أ ي. ، علي. من دين. (7)قاحن   ةال حين   ا صا ، مليف. سعقد  حسيل 
 ي(٩)ةلن  جلن ف يف  حنجيل، (8)حين 

                                                           

  حثالدي(، ست قيا  أ د 3٩6ر   حثسيط )ا    ظ( 1)
 (ي 18/34٩أي  حرتدد يف لل يُوعيل   حعمل قي  آلمر، أة قي  ملهمنري   ظر  هناية  ملطلش )( 2)
 (ي 53  ما خيلق.  مليي حنرثت.    ظر  معا  ح ة  حققفاء )ا   إلرث( 3)
(، كقاية 4/66  ترب  حبا م ال ةحن تقدير  ملا سعد  ملنلي   ظر  م    فتا  ) حنصية( 4)

 (ي 2/587(، سد ية  فتا  )34٠  تيار )ا  
(، 147قاظ  حشا عع )  ر ع  حثيع، أة  س . س   حثائع ة ملشرتيي   ظر  ح ريش يف أح إلقاحة( 5)

 (ي 2/621 ملصثاح  ملنري )
 (ي 18/346(، هناية  ملطلش )4/27  ظر    م )( 6)
  من  حصُّلح، ةلن  حعقد  حاي تنقطع س. تصنمة  ملت اصم ي   ظر  رةضة  حطاحث  صا ( 7)

 (ي 3/161(، م    فتا  )26٠، كقاية   تيار )ا  (4/1٩3)
 (ي 18/346  ظر  هناية  ملطلش )( 8)
 (ي 228  ظر   حنجيل )ا  ( ٩)
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دتل د رً  أتا زيد سع فا  ، ةحن قال  ال أدتل د رً   شرت  زيد سع فا
ةينث ع ، (3)قاح.  إلمام، (2)ةحين   ا مليف. سعقد  إلشرت ا ة حتينحية، مل حين ، (1)ابحشُّقعة

ةحين   ا  شرت ه ح ريه ، ةال حين   ا  شرت ه حليد ةكيل.، أاي أيا يف  الشرت ا ما سيها
ةحن ، ةكا  حن اب  سع .،   ن، ةحن  شرت ه   ابع. من مريه  هكل من.، سنالية أة ةكاحة

ةال أبكل ،  املشفنر  ملنصنا أ ي. ال حين  أبكل.، أكل من طعام  شرت ه زيٌد ةعمرة
ة تتاره  حقاضع أسن  حطييِ ش، ة ي. ةج. أ ي. حين  أبكل سع .، (4)سع .

ةاثح   أ ي. ، (5)
ةضعيق. ،   ن، ةقاي أكل أك ر من  حنِ صف، مل حين ، قاي أكل من.  حنِ صف  ما دة .

ةس  أاي يقنل  طعاماً ، قال  حر  عع  ةمل يقر ِقن  س  قنح.  من طعام  شرت ه زيد، (6) ح ل يل
قال أاي يُريد ، ةجلم سعدم   ن  يف  ح اين، ةتصي،  حث ني  حنجنه اب ةل، (7) شرت ه زيد

ي ًا  قتصر ة حقنر ين  أ،   تف ، (8) ي ن  ابالشرت ا؛ أاي ال أيكل طعام. أة من طعام.
 ي(٩)عل   كرلا يف   ةل

،  هكل   احف من  مل تلط، ةتليطالا، ةعمرة طعاماً ، ةحن  شرت  زيد طعاماً  
ةقاي أكل ، مل حين ، /ف[ أ ي. قاي أكل  حنِ صف  ما دة .148  ]أحدها؛ فأربعة أوجه  
، جلميع  أ ي. ال حين  ةقاي أكل  والثاين، لا  عند  ستن ء قدر ا،  ن ، أك ر من.
؛  حبي  مييفن أاي ييفنا مما  شرت ه  آلتر، أ ي. قاي أكل من. قليالً  -  صح - والثالث

                                                           

   ا متل  قفري ي ثي حلشري   حقدن عل   حشري    ادث سسثش  حشركة ابحعنن  حشقعة( 1)
 (ي 284(، كقاية   تيار )ا  5/221 حنلا  ) حاي مل  س.ي   ظر   حنا  

 (ي 1٩2(،  رير أحقاظ  حتنثي. )ا  1/252   حثيع سرأل  ملالي   ظر   حنظ   ملستعاف ) حتنحية( 2)
 (ي 18/346  ظر  هناية  ملطلش )( 3)
(،  حعليل 3/1٠5(،  ملفاف )18/346(، هناية  ملطلش )7/76لن  ملالشي   ظر    م )( 4)

 (ي 12/3٠6شرح  حنجيل )
 (، ست قيا  أ د  ح امديي 582(   ظر   حتعليقة  حيفرب  )ا  (5
 ي  حثالدي(، ست قيا  أ د 3٩8  ظر   حثسيط )ا  ( 6)
 (ي 12/3٠6  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 7)
 (ي 8/133  ظر   حتفايش )( 8)
 (ي1٠/4٠2  ظر  قنل  فتا  )( ٩)



يْمان كتاب                             اجلواهر ابلحرية  
َ
  األ

 
383 

ةقاي أكل قدرً  يت قيا أاي  ي. ، مل حين ، ة حعشرة ة حعشرين، كا ثة ة  ثت  من   نطة
احلنب ك؛    أاي  حطيعام قاي كاا مائعاً والرابع، (1) ن ، كاحيففِ  ة حيفقي ؛  ما  شرت ه زيدٌ 

؛  ةقاي كاا متميل ً ، كاحديقيا؛  ةكا  ما لن كاملائع، ةقاي قلي ،  ن  أبكل سع .، ة حعسل
 يحيفن من  حنِ صف،  ال حين  قال أباي أيكل من.، كاحتيمر
ةحن كرب ، مل حين ،  سيفن د رً  ح. ةح ريه، ةحن  لف ال يسيفن د رً  حقالاق  
 هكل طعامًا مشرتكًا سين. ةس  ، زيدقال  ملرةرةزي  ةحن  لف ال أيكل طعام ،  صيث.
 لثا ثنس.  ملشرتَا أة د سيت. ، ةال يركش د سيت.، ةحن  لف ال يلثا ثنس.،  ن ، مريه

 ي(3)ةمنقف  حر  عع يف  حتيقرقة، (2)ة ريق، مل حين ،  ملشرتَكة
 وفيه مسائل:  اللفظ الثاين: احللف على نفي فعله

أة ال ، أة ال أسيع، اي قال  ال أشرتيأب،  علق  عدم   ق    لف عل األوىل
 إاي قصد ؛  همر مريه سقعل.، أة ال أطلِ ا، أة ال أعتا، أة ال أرةح، أة ال آا، أضرف

 ن  ، ةال أيمره، ةال يُقعل    .، ةقاي قصد أاي ال يقعل.، مل حين ، أ ي. ال يقعل. سنقس.
سن ًء كاا  حقعل مما ؛ (4)ن  املالش  ملشفنر ال حي، ةقاي أطلا ةمل ينن شيئاً ، قطعاً 

ة  احف ممن ، كاحثيع ة حشِ ر ء ة حتيلةيج ة ح يرف؛  حُيسن   احف ةيتناليه سنقس. يف  حعادة
كاحِثناء يف ؛  أة ال حُيسن.، كاحقاضع ة  م  يف  ح يرف،  أة ممن ال يتناليه، يتناليه سنقس.

كما حن ؛  ا ممن ال حُيسن  فلنل علي.ةعن  حرسيع  أاي   احف قاي كا،  اِ  من ال حُيسن.
كما ق    لف ،  أة حُيسن. حيفني. ال يتناليه سنقس. عادة،  لف عن  حِثناء عل  أ ي. ال يث 

ة يف   ملاةردي تالل  حرسيع  يما ، (6)ةقال  قاح.  حرسيع حنقس.، (5) حسُّلطاا أ ي. ال يثيع
                                                           

 (ي 12/3٠6  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 (ي 12/3٠7  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)
  ظر   ملرجع  حساساي (  3)
(  لن ظالر  ملالش، ةكاح   كر  حننةي يف 12/3٠7قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 4)

 (ي 11/47رةضة  حطاحث  )
 (ي 7/82  ظر    م )( 5)
طن.، ةحعل  ي. سقط،  لعل  حصن ف  ةقال سع ف   قاح.  حرسيع حنقس.، ةقال ليفا  يف  مل ( 6)

 (، قاح. صا ش  حتقريش، ةهللا أعل ي 12/3٠8يف  حعليل شرح  حنجيل )
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قال   إاي كاا ، (1)ةُيستقثح من.  عل.، ال يعتاد  عل  فلنل علي. سنقس.   احفق   كاا 
 فل يُل ا ، كاحطيالق ة حعتاق ة حن يفاح؛  ال يتعاطاه عادًة حيفن ال ُيستقثح من.  عل.

أة ابحقس   ح اين  يها  ي. ، ابحقس    ةل  ىت ال حين  سقعل مريه ح. قناًل ة  د ً 
طيالق قي زةجت. ةعل   ح اين  حن  نين   احف  ح، (2) ي. طريقاا، تالل  حرسيع

عل  ،  ال حين ،   كما حن ةكيل  ي. أجنثياً أحدمها؛ فطريقان،  طلقي  قسفا
  ي.  نين   حطيالق قي ؛ ةقاي قلنا يف  حنكيل ال حين ،   أ ي. ال حين والثاين، (3) ملشفنر

 ي يفه ي.  ملطليا، من ال ميليففا
 اي  ملنقيع ؛  ن ، أة شاءل  قعلي، ةحن عليا طالقفا عل   علفا أة مشيئتفا 

قال  ملاةردي  ةحن كاا  حُعرل  خلاا  ي. ُعرل  حشير  مع ، ة ملنجند منفا جمريد  حصِ قة
 إ   ، ةلع ققامة   دةد  حيت ال يقيمفا يف  حشري   إلمام سنقس. ة حقاضع، ُعرل   احف
  حُعرل  حعام قال اب مر قال  ةقاي كاا  فلنل علي. ال يتعاط  يف،  ن ، أمر س.  هُقي 
، ة اامت. ةسنائ. د ره (4)ة صده، كا لف عل  عدم  لا رأل  قس.؛  دةا  ملثاشرة

ةقد  يف   حث ني ة حر  عع يف ، (5)حعمنم  حُعرل؛  ن  اب مر جلي قدر   احف أة قل
، .  أ ي. عل   خلالل  ملتقدِ م يف سيع ةكيلأحدمها؛ طريقني ن . حبلا رأل مريه أبمره 

ة حطيريا   ةل يتيا. طرده  يما  كره  ملاةردي مع ، (6)   حقطع أب ي. حين والثاين
أاي ال حين  ق    عل  ح  ، ةقنل  ملاةردي قاي  حيم  تُنليل عل   عل مريه، (7)  ليا

                                                           

 (ي 15/378  ظر    اةي  حيفثري )( 1)
أ د ا  يعترب  يف  عر .،   . أت، س.،  حطريا  ح اين  يعترب ما ال تستنيفره  حنقنل من ( 2)

 (15/37٩،   . أع   عل  لا  ال حين  قنال ة  د ي   ظر    اةي  حيفثري ) عل.
(، ة كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  12/3٠8أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 3)

 ( أ .  ملالشي 11/47)
(، 4/5٠7ةيي   ظر  مقاييا  حل ة )  شا  حعرةق ةقتر   شعء من  حدم سقصد  حتد  حقصد( 4)

 (ي 346معا  ح ة  حققفاء )ا  
 (ي 15/377  ظر    اةي  حيفثري )( 5)
 (ي 12/3٠٩(،  حعليل شرح  حنجيل )8/142  ظر   حتفايش )( 6)
 (ي 15/377  ظر    اةي  حيفثري )( 7)
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ةقد قال  حثند ياع  ق   قلنا  حين  سقعل ةكيل. ما ال يتناليه ، ةال مياثل س.، سنقس.

، ةجلم  ح ل يل سعدم   ن  يف  حتيلةيج، (1) ن  قناًل ة  د ً ، قعل. سنقس. ، سنقس.
 ي(2)ة يف   خلالل يف مريه

ةقِثل ح. ،  نكيل يف  ح ، أة ال ينيفح، /أ[ ق    لف ال يتلةي 14٩] الثانية:
 قع َ َن . تقريعًا عل   ملالش يف أ ي. ال حين  يف  حثيع ةحننه ،  حنكيل  يفاح  مرأة

ةجلم س. ،    ع واثنيهما، (3)ةجلم س.  اعة، كاحثيع ة حشِ ر ء،    الأحدمها؛ وجهان
 ي(4) حر  عع يف  فرر

،   حن تنكيل   احف أ ي. ال يثيع ةال يشرتي ةحننه عن مريه يف لاه  حعقندالثالثة
ةقاي  ن ه ةمل يصر ِح ، مل حين ،  حعقد قي  ملنكِ ل قد قال  إلمام ة ح ل يل  قاي صريح قضا ة 

 -ةأطلا  اعة ، (6)أ ي. حين  -ةلن قنل  جلمفنر  -أظفر ا ةأشفر ا  ؛ (5) نجفاا
كما ال حين  س.  ملنكِ ل ق    لف أاي ال ،  (7)منف   ملتنيل ة حث ني  حقنل أب ي. ال حين 

، ن   يما ق    لف ال يتلةي   قِثل ح. ةكيل.قال  حر  عع  ةق ية تعليلف  عدم   ، يتلةي 
ة ح ل يل تاحف ، (٩)أاي ال حين  لنا، ةق ية تعليل ةج.   ن  لناا، (8)أ ي. حين 

                                                           

 مل أقف عل  من  قل عن. مري  ملؤحفي ( 1)
 ي  حثالدييا  أ د (، ست ق4٠٠  ظر   حثسيط )ا  ( 2)
( ست قيا  أ د 3٩٩(، ة ح ل يل يف  حثسيط )ا  18/374منف   إلمام يف هناية  ملطلش )( 3)

 (ي 7/377ة حعل سن عثد  حسالم يف  ح اية ) (14/486كقاية  حنثي. )، ة سن  حر عة يف   حثالدي
  ملنفا  (، ة حننةي يف8/142(، ةجلم س.  حث ني  حتفايش )478  ظر   فرر )ا   (4)

 (ي 332)ا  
 (، ة ملرجع  حساساي 18/375  ظر  هناية  ملطلش )( 5)
 (، ة ظر   ملر جع  حساسقةي 12/3٠8أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 6)
 (ي 8/142(، ست قيا  عائشة سني منصنر،  حتفايش )221  ظر  تتمة  إلاب ة )ا  ( 7)
مريه يف  حنيفاح  قثل ح. ةكيل. يصدق أا يُقال  ما  يفح ةتعليل ةج. عدم   ن  لن  أا ةكل ( 8)

 (ي 12/3٠8 الا، ةقمنا  يفح ح. أة قثل ح.، ةعلي.  احنكيل حين ي   ظر   حعليل )
ةتعليل ةج.   ن   أا  حنيفاح ال يتعلا ابحنكيل، ةقمنا  حنكيل سقري  ض، ةعلي.  احنكيل ال ( ٩)

 حين  لناي   ظر   ملرجع  حساساي 
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حيفني سناه عل  مهتا آتر، (1)ةلنا مقت ا ا  قال  سعدم   ن  لناا
 ي(2)

ة قِثل ح. أ،  ن   يفاملة  مرأة قِثل  يفا فا،   حن  لف ال ييفلِ   زةجة زيدق الرابعة
 يةكيل.

ةيظفر ، مل حين   يفاملة عثدق  شرت ه ح. ةكيل.، ةحن  لف ال أكلِ   عثد ً  شرت ه زيدٌ  
ةحن قال ال أكِ ل  ، (3)ق   كاا زيد ال يليا س. أاي يشرتي. سنقس. أاي أيا  ي. قنل  حريسيع

عن   ص اف أ ي. ال   قال  إلمام ،  يفلي   مرأة قَِثل  يفا فا ح. ةكيل.،  مرأة تلةيجفا زيدٌ 
، ةمل ياكر  حر  عع قال   ةل، (4)ةعن  حصييدالين أ ي. حين ، ةقال  لن  حقيال، حين 

ةقِثل ةكيل. ، ةقال  حييفني مثنيياً عل  جن س.  يما ق   قال  ال أتلةي ، (5)ة يفاه عن  ح ل يل
 ي(6) ن  لنا،  إاي قلنا  حين  مثي، أ ي. ال حين ،  يفاح  مرأة ح.

  فروعٌ 
مل ، أة ةكيل من اب  من زيد،  ثاع. من ةكيل.، حن  لف أاي ال يثيع من زيد

ر أة  متنا ، ةحن  لف ال يثيع حليد ماالً ، حين  ،  ثا  ماح.    . أة   ا   اك  حباي
ةحن ةكيل زيٌد ةكياًل سثيع ماح. ةأ ا ح. يف ، حقساده؛ مل حين ، ةحن اب  س ري ق  .،  ن 

ةلن ، (7) احني، أ ي. ال حين ،  ثاع. ةلن ال يعل ،  نكيل  حنكيل   احفَ  ، حتينكيل س.
، ةقال  ملتنيل  قاي كاا أ ا حنكيل. أاي ينكِ ل عن.، جن ف عل   حقنل سعدم  ن   حنياسع

                                                           

  حثيع ة حشر ء، ةيف  حتلةيجي  أي يف( 1)
أي أ . علل يف  حشر ء أب . يسم  مشرت  عل   إلطالق، ةأا قنح.   شرتيي يناقض قنح.  ال ( 2)

أشرتي، ةيف  حلة    علل أبا تلةيج  حنكيل كتلةيج  حنيل يف  حصي ة ة ملعىن، ةقمنا  التتالل 
 ي  حثالديد (، ست قيا  أ 3٩٩يف مستند  حناليةي   ظر   حثسيط )ا  

( ةلن قنح.  أاي   احف قاي كاا ممن ال حُيسن  فلنل علي.؛ كما حن  لف عن  حِثناء عل  أ ي. (3
ي ر جع ال يث ، أة حُيسن. حيفني. ال يتناليه سنقس. عادة، كما ق    لف  حسُّلطاا أ ي. ال يثيع

 (ي 383 )ا
 (ي 18/374  ظر  هناية  ملطلش )( 4)
 (ي 7/24٠ط )  ظر   حنسي( 5)
 (ي 12/3٠٩  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 6)
 (ي 7/82  ظر    م )( 7)
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 إاي كاا أ ا ح. يف  حتينكيل ؛ ةقاي قلنا  حين   حنياسع، (1)  ي. اب  حليد مع  حعل ؛  ن 
أة ، ةقاي أطلا   ثىن عل   خلالل يف أاي ةكيل  حنكيل ةكيل.، مل حين ،  عن  قس.  ثا 
 نكيل رجاًل يف  حثيع ةأ ا ح. يف  حتينكيل  نكيل ، ةحن قال  ال يثيع يل ماالً ، ةكيل  ملنكيل

 يسن ًء عل  أم مل يعل ؛  ن    احف،  حنكيل زيد ً  ثاع.
أة ، أة  يفح،  ثا ، أة ال يفش، ثيعأة ال ي،   ق    لف ال يتلةي اللفظ الثالث

ةمل يُنل ِل  حشا عع أحقاظ  حعقند عل  ، ةكاح  سائر  حعقند، مل حين ، سعقد  اسدق ، ةلش
، ةلع ما ق   أ ا حعثده يف  حنِ يفاح،  حصي ي ة ة حقاسدة قال يف مسهحة ة  دة يف قنلق 

ةأما ، (2)يح عل  قنل ي  جيش يف  حصي ،  إ ي. أةجش  ي.  ملفر؛  نيفح  يفا ًا  اسد ً 
أما ق   ، لا  ق   أطلا  حيم ، (3) حعثاد ل  قع تنليلفا عل   حصي يح تالل أيا

 ها سصنرة ، كما حن  لف ال يثيع  خلمر ة ملستنحدة،  أضال  يفا  حعقد قي ما ال يقثل.
 ةقال  لن كما حن  لف، ةأ ىت  ح ل يل  قاسِل.، (5)عل   ملالش (4) حثيع ] مل حين [

ةقيل  قاي ميين. كما حن  لف ، (6)حُيمل عل  ما يعدُّه  حعامة   تقاء، أتي. عنحينتق  
ةجيري  خلالل  يما حن قال  ال ، (7) ال تنعقد ميين. عل   حصي يح، عل  صعند  حسيماء

، أة ال يشرتي شر ًء  اسد ً ، ةحن  لف ال يثيع سيعًا  اسد ً ، أسيع مال زةجيت س ري ق هنا
، (٩)ةجلم س.  ح ل يل، (8)ام   حنج. عندي  حقطع أب ي. حين  سصنرة  حثيع ة حشِ ر ءقال  إلم

 ي(1٠)/ف[ ة حرة ين  ال حين 14٩]، ةقال  حقنر ين ة حصيدالين
                                                           

 (، ست قيا  عائشة سني منصنر  222(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (1
 (ي 8/26٩  ظر  خمتصر  مللين )( 2)
 .(413  ظر  )ا( 3)
 ساقطة يف  مل طن.ي ( 4)
، ةقال  سن  حر عة يف كقاية  حنثي. (12/31٠جلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 5)

 (  لن  ملالشي 14/488)
 (ي ٩7(   ظر   تاة   ح ل يل )ا  (6
 (ي 362 سثا  حيفالم علي. يف )ا( 7)
 (ي 18/388  ظر  هناية  ملطلش )( 8)
 ي  حثالدي(، ست قيا  أ د 4٠2  ظر   حثسيط )ا  ( ٩)
 (ي 1٠/4٩5حبر  ملالش )(، 12/311،  حعليل )(14/487كقاية  حنثي. )  ظر ( 1٠)
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 اللفظ الرابع: وفيه مسائل:

؛  تال عن  حعنن  ن  سيفلِ  متلييف. يف   ياة،   ق    لف ال يفش من.األوىل
أ ي. ال حين  سن  د من ؛ ة ي. ةج.، (1)حعمر  ة حرقىبة ، كانثة ةصدقة  حتطنُّ 

ةلع  -ةأما  حصيدقة  حن جثة، (3)ة تتاره  حقاضع، ةآتر أ ي. ال حين  ابحصيدقة، (2) ح الثة
ةما ، (5)ةقيل  قاي  حققيال أجاف أب ي. حين ، (4) ال حين  هبا -زكاة  ملال ةزكاة  حقطر

 قع  ن . هبما ، أما عل   حقنل سقساد ا، عل  ص تفما تقديم يف  حعمر  ة حر قىب تقريع
ةأكل. ، ةال حين  ستقدن  حطيعام قحي. حل ِ يا ة،  خلالل  آلا  يما ق   ةلش  ل  يقثل

ا لثة (7)ةقاي قال سع ف ، ةال حين  ابإلعارة، يف أ ي. ال ميليف. (6)عل   حصي يح   قهني
 ل  ، ةحن قال  ةلثي من  كا ، قثنل سعد منت. ةال حين  ابحنصيية ح. سشعء من،  ملنا ع
؛ فوجهان، ةحن قثل ةحيفني مل يقثض، (8)ةعن  سن سريح  أ ي. حين ، مل حين ، يقثل

عند  حث ني  وأظهرمها، (٩)أ ي. حين  -عند  ملتنيل ةجلم س.  حثند ياع - أظهرمها
خمريجاا من   قع ةقي  ن . ةجفاا، ةق   ةلش ةأقثض، (1٠)ة حر  عع  أ ي. ال حين 

ةقاي قلنا متيف  س. ،  ن  عنده،  إاي قلنا ابحقثض،  حقنح  يف أ ي. مىت ميل   ملنلنف؟
                                                           

 حعمر   أا يقنل  حلرجل حآلتر  لاه  حد ر ح  ُعمري أة ُعمرا،  إا ِميي قثلع رجعيي قيلي، ( 1)
  أا يعطع  حرجل ق ساان د ر ، أة أرضا ةحننلا،  إا مال ةقاي ميُّ قثل   فع ح ي ة حرقىب

 حنظ   (،24٠،  رير أحقاظ  حتنثي. )ا  (174 حل لر )ا  اي   ظر  أ د ا كا ي حل ع منفم
 (ي 321، 225(، معا  ح ة  حققفاء )ا  2/٩5 ملستعاف )

 (ي 12/312 يفاه  سن كجي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)
 (ي 12/312  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 3)
 (  أ .  ملالشي 11/5٠ كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  )( 4)
 (ي 12/312 يفاه عن.  حر  عع يف  ملرجع  حساسا )( 5)
ق   قديم  مل يف  حطعام ح يق.،  فل  ح يف ميليف.؟  ي. ةجفاا؛ أ د ا  ال ميليف.، ةص  . ( 6)

ة حنج.  ح اين   (،11/5٠(، ة حننةي يف رةضة  حطاحث  )12/312 حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )
 (ي 4/41٠(، م    فتا  )5/27٩(،  حنسيط )13/1٩4ميليف.ي   ظر  هناية  ملطلش )

 (ي 7/116منف    ملاةردي يف   اةي  حيفثري )( 7)
 (ي 12/312  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 8)
 (ي 14/474(، ست قيا  عائشة سني منصنر، كقاية  حنثي. )283  ظر  تتمة  إلاب ة )ا  ( ٩)
 (ي 12/312)(،  حعليل شرح  حنجيل 8/143  ظر   حتفايش )( 1٠)
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عليفا ما ق   ةلث.  ل  يقثلفا  (2)ة ري  سع ف ، (1) ن  ابحعقد، أ ي. ميليف. ابحعقد
ةقاي قلنا  ، مل حين ،  إاي قلنا  ال يقتقر قي  حقثنل؛ ةحن أسرأه من َدين ح. علي.ي (3)ةرديلا

 يمل حين  قطعاً ، ةحن كاا ميفاتثاً  هسرأه عن  حنُّانم، (4)يقتقر قحي.  نجفاا
سن ًء  ؛  ن ،  تصديق علي.  رضًا أة تطنُّعاً ، حن  لف أاي ال يتصديق علي.  الثانية

ال قُرسة  ق ؛ مل حين ، قال يف تتمة  حتيتمة  ةحن د ع قي  مِ ع ق ، كاا يف  حتيطنُّ   قري ً أة منيياً 
ةكا  ابنثة عل  ، ةال ابح ِ يا ة، ةال حين  ابإلعارة، ةحين   عتاق.، (6)ةمنع.  حر  عع، (5) ي.

قال  إلمام  ة ل ، (8)ة تتار  حقاضع ُمقاسِل.، ةال ينعيفا، ةكلُّ صدقة ِلثة، (7) حصي يح
تمة  حتيتمة قطالق  قع ت؛ ةحن ةقف علي.، (٩) حنجف  ق   مل يقصد ابنثة  حتيقرُّف قي هللا

 إاي قلنا  ق ي.   ؛ عل  أقن ل  ملل  يف  ملنقنل (11)ةتريج. مريه، (1٠) حقنل أب ي. حين 
 ي(12) نجفاا ةقاي قلنا  حلمنقنل علي.،  ال، ةقاي قلنا  ق ي. حلن قف،  ن ، تعاي

                                                           

 (ي 12/1٩5(، رةضة  حطاحث  )18/4٠8(، هناية  ملطلش )15/454  ظر    اةي  حيفثري )( 1)
 ي قيا  أم  عثد هللا(، ست 177منف   سن  حر عة يف  ملطلش  حعايل )ا  ( 2)
ق   ةلش  حرجل  آلتر شيئا  ل  يقثلفا  قع  ن . ةجفاا؛ أ د ا  ال حين ؛  ا  نثة مل ( 3)

  حنج.  ح اين  منف   سن  حر عة يف أ . حين ؛ حتعلقفا سقعل.ي   ظر   ملرجع  حساساي تت ، ة 
ليفا  يف  مل طن.، ة حصن ف  حعيفا، ةلن  قا قلنا  ال يقتقر قي  حقثنل، حين ، ةقاي قلنا  ( 4)

  حين  س.؛   .  ن  من  نثة، ة حنج.  ح اين  ال  د اأيقتقر قي  حقثنل،  قي. ةجفاا؛ 
 (ي 15/455ي   ظر    اةي  حيفثري )س.؛ حتعلق. ابحامة دةا  حع  حين 

 (ي ست قيا  عائشة سني منصنري 2٩1  ظر  تتمة  إلاب ة )ا  ( 5)
 (، 12/312  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 6)
(، ة حننةي يف 8/143(، ة حث ني يف  حتفايش )18/4٠8ص  .  إلمام يف هناية  ملطلش )( 7)

 (، ة حنج.  ح اين  حين  هباي 11/5٠رةضة  حطاحث  )(، ة 332 ملنفا  )
 (ي 18/4٠8  ظر  هناية  ملطلش )( 8)
 (ي 18/4٠8  ظر  هناية  ملطلش ) ( ٩)
(، ست قيا  عائشة سني منصنر، ةرجح  سن  حر عة لا   حقنل 2٩1  ظر  تتمة  إلاب ة )ا  ( 1٠)

 (، ست قيا  أم  عثد هللاي 17٩يف  ملطلش  حعايل )ا  
 (ي 8/143منف   حث ني يف  حتفايش ) (11)
(، 11/5٠ حنج.   ةل  أ . ال حين ، ة حنج.  ح اين  أ . حين ي   ظر  ةرةضة  حطاحث  )( 12)

 ي أم  عثد هللا(، ست قيا  17٩ ملطلش  حعايل )ا  
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، ةة ندي، من  نثة؛ تناةحي  حيم   يع  حتربُّعال، ةحن  لف ال يربُّ  الانً  
ةحن كاا  فلنل علي. ،  ي ن  أبيِ فا ُةجد، ة حنقف، ة حصيدقة، ة ح ِ يا ة، ة إلعارة

ةحن ، ةال حين  سصرل  حصيدقة  حن جثة قحي.، ةكا  حن أسرأه من َدين.،  ن ، عنده  هعتق.
 ي(2)قال أسن   س   ال حين ، (1) لف ال يعتا عثد ً  يفاتش عثد ً ةعتا اب د ء

 فرع:
ةكاا حياًل  مسيف. قي ،  هعطاه رجل در ًا يشرتي ح. س. شيئاً ، ستندِ  لف ال ي

ين سن ، ال ةديعة (3) اي لا  ةكاحة؛ مل حين ،  ح د ة شرت  ح. س. قاح.  حشي  عماد  حدِ 
 ي(4)ين ا

ك ري ً  ،  كاا أة مريه   قد ً ؛  ن  أبي مال كاا ح.،   حن  لف ال مال ح.الثالثة
ةال خيت،ُّ ، ةعثده  حاي خيدم.، ةد ره  حيت يسيفنفا،  ىت ثياف سد .، كاا أة قليالً 

قنٌل ة ي. ، (5) ن  س.، ةحن كاا ح. َدين  ال عل  ملعءق ، سنن  من  ملال قال أاي ينني.
، (7) حصي يح ةكا  قاي كاا مؤجياًل عل ، (6)كاة  ي. أ ي. ال حين ز قدٌن خمري  من قنح. ال 

ةيف  حديين  حاي ، (8)ةرجيح  ملتنيل ُمقاسِل.، ةكا  قاي كاا عل  ُمعِسرق يف أقن   حنجف 
،   قاي كا ي ح. سيِ نةواثلثها،   الواثنيها،   حين  س.أحدها؛ ثالثة أوجهٌ عل   جلا د 

                                                           

 (ي 12/312أي  أد ء  حنانمي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 1)
   ظر   ملرجع  حساساي ( 2)
  تقنيض ش ، ما ح.  عل. مما يقثل  حنياسة قي مريه حيقعل. يف  يات.ي   ظر  م   كاحة حن ( 3)

 (ي 5/15(، هناية  فتا  )3/231 فتا  )
، ه(535)سن  امد،  مللقش سعماد  حدين، ةحد سقلعة قرسل سنة أ مد سن  لن  مد سن ين ا( 4)

ابملنصل، من مؤحقات.   فيط يف  جلمع س   ملفاف ة حنسيط، ةشرح (  ه6٠8) ةتنيف سنة
طثقال  حشا عية (، 16/5٠(، سري أعالم  حنثالء )4/253 حنجيلي   ظر  ة يال   عياا )

 (ي 8/1٠٩ حيفرب  حلسثيفع )
 (ي 12/313الش، كما يف  حعليل شرح  حنجيل )ةلن  مل( 5)
 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 2٩٩  ظر  تتمة  إلاب ة )ا  ( 6)
 (، ة حنج.  ح اين  أ . ال حين ي 12/313أي حين ، ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 7)
 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 3٠٠  ظر  تتمة إلاب ة )ا  ( 8)
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قاي /أ[  مل صنف 15٠ةابملال ]، ةحين  ابحعثد  آلسا قاي عرل  يات.ي ةقال  ال،  ن 
ةحن كاا ، أة عل  سيع. ممن يقدر علي.، كاا  ح اصش  اضر ً ة ملاح  يقدر عل    تل ع.

 قع   ن  ، ح. عثٌد آسٌا أة ضاٌل أة م صنٌف أة مسرةٌق ةلن ال يعل  تربل 
ةكاا ينث ع أاي يُقال  ق   مل ، (2)ة ديع   إلمام  الت ِقاق عل    ن  يف  آلسا، (1)ةجفاا

 إاي قلنا  حين  ؛ ق ة مل صنف   ثىن عل    ن  ابحديين عل   جلا ديعرل سقاء  ملسرة 
 قي.  حنجفاا حيقاسل ، ةقاي قلنا  ال حين  س.،   ي. قما ابقق أة  حفٌ ؛  ن  لنا، س.

ةكا  ، ة ملال  حاي أةصع س. ح ريه، ةحين  ابحريقيا  ملدسير ة ملعليا عتق. سصقة، (3)  صل 
ةأةي سعدم ، ةيف  ن . ابمليفاتش ةجفاا مرتيثاا عل   ن . هبا، (4)حأم  حنحد عل   حصي ي

قال  حر  عع  ةقد يُثىن  خلالل عل   خلالل  يما ق   قال  ، (5)ةلن   صح،   ن 
قال  حث ني   لن مل ييفن ح. قال عثد ميفاتش ، (6)لل يدتل  مليفاتش؟، مماحيفع أ ر ر

ا  حقائل سلة ل  ملل  عن ، (8)ة ي. طريقة قاطعة سعدم   ن ، (7)عتا قطعاً  ة حظيالر أهني
ابستئاار أة ؛ ةأظفر  حنجف  أ ي. ال حين   ل   ملنقعة  جملردة عن  حريقثة،  مليفاتش

                                                           

ةل  أ . حين ، ة حنج.  ح اين  ال حين ؛  ا سقاءلا مري معلنم، ةال حين  ابحش ي  حنج.   ( 1)
 (ي 12/313  ظر   حعليل شرح  حنجيل )

 (ي 18/4٠2  ظر  هناية  ملطلش )( 2)
(  حنج.   ةل  أ . حين ؛  ا   صل سقاء  ملل   يفا، ة حنج.  ح اين  ال حين ؛  ا سقاءه مري (3

 (12/313حش ي  حعليل شرح  حنجيل )معلنم، ةال حين  اب
( ةص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل 18/4٠2جلم س.  إلمام يف هناية  ملطلش )( 4)

 (ي 11/52(، ةلن   صح يف رةضة  حطاحث  )12/314)
 (، ة حنج. ح اين  أ . حين ي 12/313ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 5)
(، ق   قال  حسيد  مماحييفع أ ر ر،  تتلقن  يف دتنل 12/314ل )  ظر   حعليل شرح  حنجي( 6)

 مليفاتش  ي. عل  ةجف ،  حنج.   ةل  أا  مليفاتش ال يدتل، ملا ثثي ح. من  الحنياز 
(، ةص  .  حث ني يف 18/386ة الستقالل ابحنقا، ةأظفره  إلمام يف هناية  ملطلش )

 . مملنٌا ما سقع علي. من  حنا  شعءي (، ة حنج.  ح اين  أ . يدتل؛  6/4٠1 حتفايش )
 (ي 1٠/4٩2  ظر  حبر  ملالش )

 (ي 6/2٠  ظر   حتفايش )( 7)
 (ي 7/83(، ةلن  ملنصنا يف   م )1٠/566 كرلا  حعمر ين يف  حثياا )( 8)
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ةمنف  من سنا ا عل    خلالل يف أاي ، (2)ةزع   إلمام  التيقاق علي.، (1)قيصاح.  نقعة
لل ينقطع  نل ، طلش  حتيصرُّل ة حر ِسح حتياجر ق   صرل مال جتارت. يف منا ع ميليف. ح

ةحن كاا ، (4) نجفاا، ةال حين  ابملنقنل علي. قال قاي قلنا   ملل   ي. ح.، (3) حلكاة؟
قال  حعمر ين  ، ةقاي مل يعف ةمل يقت،ي ،  ن ، ُجِ  علي. تطه أة عمد ً  عق  عل  مالق 

ةقاي قلنا لن ، مل حين ، (5) حَقَندقاي قلنا  ؛ حيتمل أاي يُثىن عل  أاي منِجش  حعمد ما  ؟
قال  حنينةي  ة حصين ف  جللم ، (7)قال  حر  عع  ةقد يُتنقيف يف لا ، (6) ن ، أة  ملال

،  ةال عدم  ستقر ر مليف. علي.، ةال مينع من   ن  كنا ماح. مرلنانً ، (8)سعدم   ن 
ال حين  هبا  ىت مت ع  ةعن أ    س  أ ي.، كاُ جرة  ملهتن ة قثل م ع مدة  إلجارة

 ي(٩)ةمليط.  سن كج،  ملدة
قاي ؛ ةأبم  حنحد ةابحنقف،  ن  ابحريقيا  آلسا ة مل صنف، ةحن  لف ال مل  ح. 

قال  حر  عع  ة حقيال جمعء  خلالل يف  آلسا ، ةابحديين، قلنا  ليف. ابملنقعة  ملست قية
تمة  ينثىن عل  أاي  حنِ يفاح عقد قال يف تتمة  حتي ، ةلل حين  ابحليةجة؟، (1٠)ة مل صنف

قال  حنينةي  ة مل تار أ ي. ال ، (11) ن ،  إاي قلنا  عقد متلي ؛ متلي  أة عقد ِ لق ؟
                                                           

 (، 12/311جلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 (ي 18/4٠2  ظر  هناية  ملطلش )( 2)
 حتاجر مال جتارت. يف منا ع طلثا حلرسح  قع   قطا   نل  حلكاة ةجفاا؛ أ د ا  ق   صرل ( 3)

أا   نل ينقطع؛  إاي شر. دة م   نل يف زكاة  حع  دة ُم  ملل ، ة الستثد ل خيرم  حشرَ.، 
 (ي 3/21٠ة حنج.  ح اين  ال ينقطعي   ظر  هناية  ملطلش )

 (ي 18/4٠2  أ . حين ي   ظر  هناية  ملطلش ) حنج.   ةل  أ . حين ، ة حنج.  ح اين( 4)
(، جممل  حل ة السن  ارل 237  أا يُقتل  حرجل ابحرجل قصاصاًي   ظر   حل لر )ا   حقند( 5)

 (ي 4/11٩(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )737)ا  
 (ي 1٠/565  ظر   حثياا )( 6)
 (ي 12/314عليل شرح  حنجيل )  ظر   ح( 7)
 (ي 11/52  ظر  رةضة  حطاحث  )( 8)
 (ي 12/314  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( ٩)
 (ي 12/314  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 1٠)
 (ي 3٠3  ظر  تتمة  إلاب ة )ا  ( 11)
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ةمري ا من  (1)قال  ةينث ع أاي ال حين  ابحيفلش ة حسيرج ، حين  ق   مل ييفن ح.  ية
ةال ، ةال عثد، لف ال رقيا ح.ةحن  ، (2)ةابحلييي  حنياا ق   مل َّن ِز سيع.،  حنيااسال

 يةحين  ابملدسير قطعاً ، (3)مل حين  ابمليفاَتش عل   ملنصنا، أمة
 وفيه صور:  النوع الرابع: ح اإلضافات

أة ال يركش ، أة ال يلثا ثنس.، أة سيت.،   ق    لف ال يدتل د ر زيدق األوىل
 ي ن   ا ميليف. ، ميليف. ُي مل عل  ما ،  اإلضا ة قي من ميل   قت    ملل ، د سيت.

ة حدي سة  حيت ، ة ح نف  حاي يلثس.، ةال حين  سدتنل  حدي ر  حيت يسيفنفا، زيٌد من  ح 
ةقال  حقاضع  قاي  لف عل  ، حيفن ح. س.  تتصاٌا قثل قنح.، مما حيا  ليف.، يركثفا

س   حقارسية قال  حر  عع  ةال ييفاد يظفر  رٌق ، (4) ن  ابحييت يسيفنفا،  حدي ر ابحقارسية
ة لش سعض مقيت عصران اب ن  سدتنل  حدي ر  حيت يسيفنفا  عارة أة ، (5)ة حعرسية
ةقال  حرة ين   حقتن  عل  ، (7)ةلن قنل   ئمة  ح الثة، (6)  ي.  ملقفنم يف عصران؛ قجارة

ةلن ر جع قي ، (٩) دتل ما يسيفن.،  الا (8)  ََن   يما ق    لف ال يدتل  ا نل
ةقد مري  خلالل  ي. يف ، ل أباي  العتثار يف  حيم  سُعرل   احف ال  نضن   حليقظ حقن 

                                                           

، (176 رير أحقاظ  حتنثي. )ا   حلسلي   ظر    (، ة حسرج 11/53  ظر  رةضة  حطاحث  )( 1)
 (ي 12٠5(،  حقامنل  فيط )ا  1/273 ملصثاح  ملنري )

 (ي 11/53  ظر  رةضة  حطاحث  )( 2)
 (  أ .  ملالشي 11/53(، ة كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  )7/83  ظر    م )( 3)
 (ي 12/315  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 4)
 ع  حساساي   ظر   ملرج( 5)
 ( عن  جليلعي 14/447 قل.  سن  حر عة يف كقاية )( 6)
من لش (، 1/6٠5(،  ملدة ة )15/78(،  ملثسن. حلسرتسع )3/38  ظر  سد ئع  حصنائع )( 7)

 (ي 11/242(،  حشرح  حيفثري )٩/573،  مل   السن قد مة )(3/3٠٩ جلليل )
 حنظ  (، 1/158   حعرصة  حيت ال سناء  يفا، ة حدكااي   ظر   ملصثاح  ملنري )  ا نل( 8)

 ي (2/2٠٠ ملستعاف )
( عن  ملثتدأ 12/35٠مل أقف علي. يف حبر  ملالش، ة قل. عن.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( ٩)

 يف  حقق. حلرة يني 
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قاي قلنا  ؛ ةال حين  سدتنل  حدي ر  ملنقن ة علي.، ةقد يُقريق س    ا نل ة حدي ر، (1) حثيي
قال عل  قنحنا  ،  ن  سدتنل د رق ةققفا زيٌد عل  مريه، ةقاي قلنا  ميليففا، ال ميليففا

ةحن  لف ال يدتل د ر ي ةال سدتنل د ر ميفاَتش زيدق ، /ف[  يفا حلعاقد15٠ملل  ] 
 ي(2) ن  سدتنل د ره  حيت ميليففا عل    صح،  مليفاتش

،  ن  سدتنل مسيفن.  ململنا،   حن  لف ال يدتل َمسيَفن  الاق الثانية
ف عل  ةكا   سيفن.  مل صن ، ة ملفد  ح. س.، ة ملنقنل علي.، ة ملستهجر، ة ملستعار
، (4)أص فا  ال؛ أةج. ةيف َ َن .  سدتنل ما ميليف. زيد ةال يسيفن. ثالثة، (3) حصي يح

مل حين  ،  إاي أر د مسيفن.  حاي ميليف.، (5)ةقال  ال،  ن ، ةاثح فا  قاي سيفن. ينمًا ما
 يس ريه قطعاً 

ةكا  حن قال  ، مل حين ،  ثاعفا زيد ةدتل.،   حن  لف ال يدتل د ر زيدالثالثة
،  يفليم. سعد زة ل مليف. ة ستئااره ةزةجييت.، أة زةجت.، أة أجريه، أكلِ   عثد زيدق  ال

 يفليمفما سعد زة ل  ملل  ، أة زة  لاه  ملرأة، ةكا  حن قال  ال أكلِ   سيِ د لا   حعثد
قال  حصييدالين  قاي قال   احف  ، ةحن  شرت  زيد سعدما اب  د ره د رً  أتر ي ة حنِ يفاح
 ن  ابح ا ية ، ةقاي قال  أردُل أيي د رق ييفنا يف مليف.، مل حين  ابح ا ية،   ةيأردُل 

ةمل يتعرين ، (6) ن  سيفل ق منفا، ةقاي قال  أي د ر جر  مليف. عليفا، دةا   ةي
، ةعن   ليمع  أاي  حيم  ق     عقدل عل  ما ميل   عتمدل  ملاح ، حصنرة  إلطالق

ةمىت ي  ن ، ةح. عثيد  اشرت  عثيدً  ةكليمف ، يد  الاق  ىت حن  لف ال ييفلِ   عث
،  ىت حن  لف ال ييفلِ   س   الا، عقدل  حيم  عل  ما ميل  يقع عل   فلنل علي.

                                                           

 ي(353 ر جع )ا( 1)
(، ةلن  حص يح يف رةضة  حطاحث  12/316 حنجيل )جلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح ( 2)

 (؛   . ان ا  حتصرلي 11/54)
 (ي 11/54ص  .  حننةي يف رةضة  حطاحث  )( 3)
 (ي 11/54لن   صح يف رةضة  حطاحث  )( 4)
ة حنج.  ح اين مل ياكره  ملؤحف، ةلن أ . حين ؛   . يست ا رقثتفا ةسيفنالاي   ظر   ملطلش ( 5)

 (، ست قيا  أم  عثد هللاي 1٩1 حعايل )ا  
   ظر   ملرجع  حساساي ( 6)
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ةمقت     ةل  أاي حين  سدتنل  ح ا ية ، (1)ال حين ،  ُنحد ح.  يفليمف ، ةال  سن ح.
، اي عيينفا  قال  ال أدتل د ر زيد لاه هما ق، لا  ق   مل يع ِ   حدي ر، عند  إلطالق
 ثديل  مس. ، ةحن قال  ال أكلِ   زيد ً لا ، (2) ن  عل   حصي يح،   دتلفا،  ثاعفا زيدٌ 

 ي ن ،   كليم.، ة شتفر ابالس   ح اين
 دتلفا ة ح   حثاف حباح. من ،  لف ال يدتل لاه  حدي ر من لا   حثاف  الرابعة 

، ةقاي قُلع لا   حثاف ةرُكِ ش عل  َمنَقا آتر نا، مل حين ، َدثمنضع آتر قدن أة  
  أ ي. حين  سدتنح. من  حوَمنَقا   ةل أصحها؛ ثالثة أوجه   ي. ،  ثهيفما حين  سدتنح. من.

  أ ي. حين  سدتنح. من  حوَمنَقا  حاي رُكِ ش والثاين، (3)دةا  حوَمنَقا  حاي رُكِ ش علي.  حثاف
، ةعل  لا  حن ُ صش لا   حثاف عل  َمنَقا د ر أتر   دتل من.،   ةلعلي.  حثاف دةا 

قال أاي يُريد أ ي. ال يدتل ، (5)قال  حر  عع  ة حظيالر تال .، (4)قاح. يف تتمة  حتيتمة،  ن 
،   أ ي. ال حين  قال ابحدُّتنل من  حوَمنَقا   ةل ق   رُكِ ش علي.والثالث، من.  ي  ُ صش
ةحن قُلع  حثاف ةمل يريكيش ، ُ ل علي. قطعاً ،  إاي أر د أ د لاه  فامل، قلا  عند  إلطال
 ي(6)أظفر ا   ع ؛  قع   ن  ابحدُّتنل من  حوَمنَقا ةجفاا، يف َمنَقا آتر

ةمل يشر ، أة ال أدتل لاه  حدي ر من ابهبا، ةحن قال  ال أدتل ابف لاه  حدي ر 
ة عترب ، (7) ن  سدتنح. من. يف أظفر  حنجف ، ديد ُقتح نا ابف ج، قي ابف ةَمنَقا

                                                           

 ي (12/347 حعليل شرح  حنجيل )  ظر  ( 1)
 (ي 11/55(، ةلن  حص يح يف رةضة  حطاحث  )12/316أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 2)
 (ي 11/55) (، ةلن   صح يف رةضة  حطاحث 12/317ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 3)
 (ي 1٩2  ظر  تتمة  إلاب ة )ا  ( 4)
(  أ . ال 11/56، ة كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  )(12/317 حعليل شرح  حنجيل )  ظر  ( 5)

 حين  عل   ملالشي 
(، ةمريل ، 12/317(، ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )8/121أظفره  حث ني يف  حتفايش )( 6)

 ي (11/55 )رةضة  حطاحث ةلن   صح يف 
(؛   . عقد  حيم  عل  ابهبا، ةلا   ملقتنح 12/317أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 7)

ابهبا، ة حنج.  ح اين  ال حين ؛  ا  حيم    عقدل عل   حثاف  ملنجند  ينئا،  صار كما حن 
  لف ال يدتل د ر زيد،  ثاعفا زيد   دتلفاي 
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، ةمل يتعرين ح. مري ا، (1)صا ثا  ملفاف ة حتيفايش يف  ملسهحة أاي ييفنا   ةل  ي. سدٌّ 
 يةال يظفر العتثاره أثر

مل ،  إاي دتل من َمنَقا آتر؛ ةحن قال  ال أدتل من لا   حثاف من لا   ملنضع 
 قع ، ةقاي دتل من  ملنقا سعد قليع  حثاف، اف   ةل أة السن ًء رُكِ ش علي.  حث؛ حين 

 ي(2) ن . ةجفاا
ةقا ، مل حين ،  تسليا ة لل من  حسيطح، ةحن قال  ال أدتل لاه  حدي ر من ابهبا 

 ي(4)ةقد مري ، (3) ن  يف   ظفر،  قتصر عل  قنح.  ال أدتل لاه  حدي ر
،  دتلفا، سي  نضع آتر ُقلعي ةُضر ، ةحن  لف ال يدتل لاه  خليمة 
ةحن قال  ، مل حين ،  دتل منضع  حل ِ دة، ةحن قال  لا   ملساد  ليد  ي.،  ن 

 ي(5)ةحلننةي  ي.  ظرٌ ،  ن  سدتنح. منضع  حل ِ دة، مساد س   الاق 
مل ، أة ال أسيفن د ره، أة لا   حعثد،   حن  لف ال يركش د سية عثد  الااخلامسة
 إاي ملييف. ، قال أاي يُريد  ح ، ةدتنح.  حدي ر  جملعنحت  حلعثد، حدي سة/أ[  151حين  سركنس. ]

، ةقال  سن كج  ال حين ، ةقال  ال،  ن ،  إاي قلنا  ميليف. ابحتيملي ؛ سيِ ده د رً  أة عثد ً 
 ي(7) ركش د سة ح. ةح ريه، د سة زيد (6)كما حن  لف ]ال يركش[،  ةقاي قلنا  ميل  سع .

 إاي قلنا  ال ميل  ؛  ركثفا،  ملي  زيد عثده د سَت.، كش د سة زيدةحن  لف ال ير  
؛  ركثفا   احف، ةحن عتا  حعثد ةمل  د س ة، مل حين ، ةقاي قلنا ميل ،  ن ، ابحتيملي 

                                                           

 (ي 8/12٠ حتفايش )(، 3/1٠2  ظر   ملفاف )( 1)
 حنج.   ةل  ال حين ؛  ا  س   حثاف يطلا عل  ما يردُّ ةيقتح، ةيقلع ةينصش، ة ملنقا، ( 2)

 ال حين  قال هبما، ة حنج.  ح اين  أ . حين ؛  ا  ملقصند لن  حتعرن حلدتنل، ة حدتنل 
 (ي 18/353لن  حاي يليا ابملنقاي   ظر  هناية  ملطلش )

 (، 12/318يف  حعليل شرح  حنجيل ) أظفره  حر  عع( 3)
 ي(347 ر جع )ا( 4)
(  ةينث ع أا ال حين  سدتنل  ملليد،  ا  حيم  مل يتناةنا 11/88قال يف رةضة  حطاحث  ) (5)

  احة   لفي 
 ساقطة من   صل، ةيقت يفا  حسياقي ( 6)
 (ي 12/3٠7إ . ال حين  س.،   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(  7)
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ةقال  حر  عع  ينث ع أاي ، (2)ةقال  سن كج  ال حين  ق   أطلا، (1)قال يف  حنجيل  حين 
ةقاي ، (3)] ي ن  يف لاه  حصنرة[، ةمل يلد علي.، ة لا يُقال  قاي قال  ال أركش د س

 ييفنا عل  ، ةقاي قال  ال أركش د سة لا   حعثد،  ال حين ، قال  ال أركش د سية عثد
 ي(5)ةسيها، (4) عتا   كليم.،  خلالل  يما ق    لف ال ييفلِ   لا   حعثد

ةقاي  ،  ن ، ملعرةل هبا ركش  حسير   ، لاه  حدي سة (6)ةحن قال  ال أركش سر  
 إ ي. يقت ع أاي حين  سركنف ؛ ة ي.  ظر، (7)كا  قال  إلمام ة ح ل يل  كاا عل  مريلا

ةقد مري عن  سن كج أ ي. ال حين  ابحرُّكنف سعد ، ةد سة  مليفاتش، د سة  حعثد سعد عتق.
أ ي. حن ةقد  يفع عن أ   امد ، (٩)  يف  حبن .، حيفن  ح ل يل عمل  قت اه، (8) حعتا

أ ي. حُيتمل أاي يُقال  ال حين  عل  قنحنا   حعثد ال ،  ركثفا،  لف ال يركش د سة  مليفاتش
 ي(11)ةقال  حثند ياع   ل.، (1٠)ميل 

 لثا ، أة ثناًب ُمني س. عل  زيدق ،   حن قال  ال أحثا ما ُمني س. عل  زيدق السادسة
ةقال ،  ا يفث. من. يف  ملستقثلةال حين  ،  ن ، أة أةصع ح. س.، مما كاا ةلث. من.
مل حين  سلثا ما كاا ُةلش ح. ، ةحن قال   ا مُينُّ س. عل   الاق ، (12) إلمام  حين  س.

ةكا    يف   يما حن قال  ال أحثا مما ، ةحين  سلثا ما يفث. ح. يف  ملستقثل، من قثل
                                                           

 (ي 22٩ حنجيل )ا     ظر ( 1)
 (ي 12/318  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)
 ساقط يف  مل طن.ي ةلن اثسي يف  ملرجع  حساساي ( 3)
   ظر   ملرجع  حساساي ( 4)
 (ي 4٠1   ظر  )ا( 5)
ر  حساا  حعرف   ر ل  حد سة، ةلن ما ينضع عل  ظفر  حد سة حريكش علي.ي   ظ حسر ( 6)

 (ي 22٠(، معا  ح ة  حققفاء )ا  2/2٩7)
 (،8/124(، ةس. جلم  حث ني يف  حتفايش )7/244(،  حنسيط )18/4٠٩  ظر  هناية  ملطلش )( 7)

 ي (12/318 حعليل شرح  حنجيل )ة حر  عع يف 
 سد ية  حصق ةير جع ( 8)
 (ي 22٩  ظر   حنجيل )ا  ( ٩)
  قيا   مد  ؤ دي (، ست6٩٠  ظر   حشامل )ا  ( 1٠)
 ي أم  عثد هللا(، ست قيا  2٠٠  ظر   ملطلش  حعايل )ا  ( 11)
 (ي 18/36٠  ظر  هناية  ملطلش )( 12)
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 ملنلنف ة ملنص    سثيل. يف  حتي لُّ، من   ن  يف  ح نف ، أة يفث. م ، ةلث. م 
ةحن ابع. ثنابً ،  ال حين  سلثس.، ةيشرتي س. ثناًب آتر، أاي يثيع. س نف آتر ةينقد؛ س.

ةحن قال  ال أحثا حقالا ، ةكا  حن ابع. ثناًب ةأسرأه من مثن.، مل حين ،  لثس. (1)  اابة
ث.، أة ثنف  الا، ثنابً  ؛ قنل  ثنس. لا قال أاي ي، مل حين  سلثس.،  استا  من. ثناًب أة   ي

 يةقد مري ،  ييفنا كما حن قال  ال دتلي د ر  الا لاه
 فصل:

، ة حر ِد ء، ة إلز ر، ة حطييلساا، كاحِعمامة؛   س   ح نف يقع عل  مري  مل يط
ة حلثا حيصل ، كاحقمي، ة حسير ةيل ة حقثاء ةحننه؛  ةقاي حُيدد ح.  س  آتر، ة مل يط
ةشدي ، ةدر   حقمي، ةحننه يف  حعنا،   ة حتيطلياة حتيعمُّ ، ةشدِ   إلز ر، ابالرتد ء
 وفيه مسائل:،  حسير ةيل

 ن  سلثا  حر ِد ء ة إلز ر ة حقمي، ، ةأطلا،   ق    لف ال يلثا ثنابً األوىل
سن ًء كاا من  حقطن أة  حيِفتياا أة  حصُّنل  ة ؛ ةحننلا، ة جلُثية ة حسِ ر ةيل ة حعمامة

كما حن  رتد  ،   نيئة  ملعتادة يف حثس. أة عل  تال فا سن ًء حثس. عل ؛  إلسريس 
ا ، ةال حين  سلثا  جللند، أة  تيلر ابحقمي، ة حعمامة، أة تعمي  س.، ابحسير ةيل ةال ما  ختُّ

ةكا  حن ، مل حين ، ةحن حن   ح نف ةةضع. عل  رأس.، ةال سلثا   لعِ  ة حقلنسنة، منفا
 ي(3)أظفر ا  أ ي. ال حين ؛ .  نجفااس (2)ةحن تدثير،  رش. ةرقد علي.

أظفر ا  أ ي. ال ؛  نجفاا،  ارتد  س. أة أتزير،   حن قال  ال أحثا قميصاً الثانية 
 ي(6)ةجلم س.  حر  عع، (5)مل حين  يف   صح، ةحن  تق. أة قطيع.  اتيلر س. أة  رتد ، (4)حين 

                                                           

 (ي 15/415أا يعاةن  اح.، ةيسمح ملن عاةض. سثعض عنض.ي   ظر   جملمن  )سيع  فاابة  ( 1)
(، خمتار  حص اح 2/1٠٠  تلقف، ةمط ي   ظر   حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )تدثر( 2)

 (ي 1٠2)ا  
(، ة ج.  ح اين  حين ؛  ا حتلقف يف  حداثر 12/32٠أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 3)

 قريش من  الرتد ءي 
 (ي 11/58(، ةلن   صح يف رةضة  حطاحث  )18/356ص  .  إلمام يف هناية  ملطلش )( 4)
 (ي 18/356ص  .  إلمام يف هناية  ملطلش )( 5)
 (، ة حنج.  ح اين  أ . حين ي   ظر   ملرجع  حساساي 12/321  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 6)
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 قع   ن  ةجفاا مرتيثاا ،  تيلر  ارتد  س. أة،   حن قال  ال أحثا لا   ح نفالثالثة
ةقاي ، ةجير ا  يما حن  تق. ة رتد  س. أة  تيلر، (1)ةأةي اب ن ، عليفما  يما حن قال  قميصاً 

 ي اتيلر س. ةتعمي ، /ف[ قال  ال أحثا لا   حر ِد ء151ة يما ]،  َ  ال حين قلنا  ال 
 قتق. أة  -ي. قمي، أة رد ءة فلنل عل -  حن قال  ال أحثا لا   ح نفالرابعة

ا من.  نعاً آتر من  ح  ِياف أة ، ة حر ِد ء قميصاً أة ُجثيةً ، أباي جعل  حقمي، رد ءً ؛ َقطَع. ة خت 
اه من.  نجفاا مرتيثاا، َقطَع. ُكم ًا ةحننه ، (3)ةلن  حظيالر، ةأةي اب ن ، (2)  حثا ما  ختي

ةحن مل ياكر  ح نف حيفني قال  ال أحثا ، (4) ن  عل   ملشفنر، ةحن  رتد  س. ةلن قمي،
ا من.  نعاً آتر، أة لا   حر ِد ء، لا   حقمي، ،   حثس.، كسر ةيل ةقز ر؛   قتق. أة قطع. ة ختي

قال  حر  عع  ةُيشث. أاي يرجِ ح لنا عدم   ن ، (5)جر   ي.  حنجفاا
 إاي قلنا  ال ، (6)

كاحنجف  يف  حدي ر تعاد ،  قع  خلن  ةجفاا ،  لثس.،  هعيد  ح نف قي ليئت.   ةي، حين 
أة لا   ح نف ، ةحن قال  ال أحثا لا   ح نف أة  حقمي، قميصاً ي (7)سعد  الهند م سنقصفا

ةقا  رتد  ابحقمي، ةتعمي  ،  ن ،  إاي تقمي، ابحقمي، ة رتد  ابحر ِد ء؛ أة  حر ِد ء رد ءً 
اه منفما مريلا ةحثس.، ابحر ِد ء ةحإلمام   تمال  يما حن  رتد  أة أتزير س. ، ن مل حي، أة  ختي

 ن  عل  ،  ارتد  س. أة تعمي  أة  تيلر، ةلن قمي،، ةحن قال  ال أحثس.ي (8)ةلن قمي،
ا من. مري  حقمي، ةحثس.، (٩) حصي يح  ي مل حين ، ةحن  تق. ة ختي

                                                           

(، ة حص يح يف رةضة 12/321ةلن   ةي ة  ظفر عند  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 (ي 11/58طاحث  ) ح

 أي مرتثاا عل  ما ق   قطع  حقمي، ةر تد  س.ي ( 2)
(، 11/58(، ة  صح يف رةضة  حطاحث  )12/321أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 3)

 ة حنج.  ح اين  ال حين ؛   . ت ريل ليئت.ي 
 (ي 12/322جلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 4)
 (ي 12/321  أ . حين ن ة حنج.  ح اين  أ . ال حين ي   ظر   حعليل شرح  حنجيل ) حنج.   ةل( 5)
   ظر   ملرجع  حساساي ( 6)
 .(34٩ ر جع )ا( 7)
 من جفة سقاء  س   حقمي،ي    ي.   تمال؛ (18/356هناية  ملطلش )قال  إلمام يف ( 8)
( 18/356 هناية  ملطلش )(، ة إلمام يف12/322جلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( ٩)

 (ي 11/5٩ة  ظر  رةضة  حطاحث  )
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 (2)ة حدُّميُلج (1) ن  ابخلل ال ة حسين ر ة حطنق،   حن  لف ال يلثا ُ ليياً اخلامسة
َنقة، دةا  ملتي ا من  حشيَث. ة  ديد، ةتامت  حايلش ة حق ة من  حلؤحؤ  (3)ةحين  ابحوِم ي

 (5)ةحين  ابحوِمنطَقة، ةال حين  ستقلُّد  حسييف  فل ، ةقاي مل ييفن  يفا  لشٌ ، (4)ة جلنلر
قاي كاا   لف من قنم يعتادةا  (8)ة حسيَثج (7)ةسلثا  خلََرز، (6) فل  يف أظفر  حنجف 

 ي(٩)ةقاي كاا من مريل   نجفاا،  حتي لِ ع هبما
ةكا  سلثا ،  ن  سلثا  ح ياف ة حقلنسنة ة  ُلع ة جللند، ةحن  لف ال يلثا شيئاً  

 ي(11)لع ة حقلنسنةقال  حري  عع  ةقد يطيرد يف   ُ ، (1٠) حدِ ر  ة خُلفِ  ة حنيعل يف أظفر  حنجف 

                                                           

(،  فرة 1٠/231(، حساا  حعرف )٩/1٩٠ حطنق  ُ لع جيعل يف  حعناي  ايش  حل ة )( 1)
 (ي 2/٩25 حل ة )

(،  ايش  حل ة 211 حدملج  سن ر يلثا يف  حع د حللينةي   ظر  معا  ح ة  حققفاء )ا  ( 2)
 (ي 11/171)

(، 2/224(، مقاييا  حل ة )1/61٩  قالدة جُتعل يف  حعناي   ظر   فرة  حل ة ) مل نقة( 3)
 (ي ٩8خمتار  حص اح )ا  

 جلنلر   ار  قيا خير  من  حث ر، ةما جيري جمر ه يف  حنقاسةي   ظر   ايش  حل ة ( 4)
 (ي 16٩(، معا  ح ة  حققفاء )ا  6/33)

 (ي 464(، معا  ح ة  حققفاء )ا  1/154ملستعاف ) ملنطقة  ما يسد س.  حنسطي   ظر   حنظ   ( 5)
(، ة حنج.  ح اين  ال حين ي   ظر   حتفايش 12/321أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 6)

 (ي 8/123)
 خلرز   صنا من  اارة، ةقيل  صنا من جيد  جلنلر ةرديئ. من   اارةي   ظر   ايش ( 7)

 (ي 5/344، حساا  حعرف )(15/134(،     حعرةل )7/٩3 حل ة )
 ايش (، 1/267(،  فرة  حل ة )2/2٠5 حسثج  ترز أسندي   ظر   حنظ   ملستعاف )( 8)

 ي (1٠/316 حل ة )
ة ا كاحنجف   يما ق    لف مري  حثدةي أا ال يدتل سيتا  دتل سيي  حشعر لل حين ؟ ، ( ٩)

عع أ . حين ي   ظر   حعليل ة  صح عند  حر   (،353 )ا  اشية يف  يف  ي. ةجفاا سثقا
 (ي 321، 12/284شرح  حنجيل )

(، ة حنج.  ح اين  أ . ال حين ؛ ال حين ؛ 12/321أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1٠)
 (ي 8/123 ا قطالق  حلثا ال ينصرل قي مري  ح يافي   ظر   حتفايش )

 (ي 12/321  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 11)
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ة سع. ، (1)قال  مللين  ال حين ،  لثس. يف مري  خلِنَصر، ةحن  لف ال يلثا تامَتاً  
 ي(3)ة يف   حرة ين عن   ص اف أ ي. )حين (، (2) ملاةردي ة حث ني
ةحن ،  ن  قثل  حِعتا ةسعده، ةأشار قي عثدق ،   حن قال  ال أكلِ   لا السادسة

 قع ، ةحن قال  ال أكلِ   لا   حعثد، مل حين  سيفالم. سعد عتق.، قال  ال أكلِ   عثد ً 
 قتق. ، كاحنجف   يما حن قال  ال حثسُي لا   حقمي،،  َ َن . سيفالم. سعد عتق. ةجفاا

ةكا ي ،  لن قال  ال آكل لاه أة    لاه؛ ةكا    يف  يف  ظائره، (4)ة رتد  س.
 يربل ةصارل  َعاة  هكلفا منفا  ن َس لة  يف
 هكل ،  صارل  عاة، أة    لاه  حسي لة، ةحن قال  ال آكل لاه  حسي لة 

كما ،   احب. ةأكل.  ن ، ةحن قال  ال آكل لا    ين ا، (5) قع   ن   حنجفاا، منفا
 يما حن  (6)ةجيري  حنجفاا،  ُنسج من ثنف ةحثس. حين ، حن  لف ال يلثا لا   ح لل

 صار ، أة لا   حعنش،  صار رطثاً ، أة لا   حُثسر،  صار متر ً ، قال  ال آكل لا   حرُّطش
، أة لا   حتيمر،  صار تاليً ، أة لا   خلمر،  صار مخر ً ، أة ال أشرف لا   حعصري، زسيثاً 

ا من. عصيدة   أكل أة شرف ،  يفليم. سعدما صار شاابً ، أة ال أكلِ   لا   حصييب،  اختُّ
ا ، ة يما حن قال  ال آكل لاه   ِنطة،  اً  يفليم. سعد ما صار شي، أة لا   حشياف  اختُّ

،  هكل عاين. أة تثله، أة لا   حديقيا، منفا دقيا أة سنيا أة عا  أة تثل  هكل.
ة عل  أاي  حشا عع  ،ي يف مسهحة   ِنطة ة حعصيدة عل  ،  هكل تثله، أة لا   حعا 

                                                           

(، ةمريه عن  جلامع  حيفثري حلملين، ةمل أع ر 12/324 عع يف  حعليل شرح  حنجيل ) قل.  حر ( 1)
 علي.ي 

 (، 8/123(،  حتفايش )15/36٠  ظر    اةي  حيفثري )( 2)
يف  مل طن.  ال حين ، ة حصن ف ما أثثت.، ةمل أقف علي. يف حبر  ملالش، ة قل.  حر  عع عن ( 3)

، ةرج . (11/6٠رةضة  حطاحث  )(، ة حننةي يف 12/324 حرة ين يف  حعليل شرح  حنجيل )
(، ة رق  سن  حر عة س   حرجل 4/266   رعع كما  كره زكر     صاري يف أسىن  ملطاحش )

 ي (14/471كقاية  حنثي. )ة ملرأة؛  قال   ن   ملرأة، ةال حين   حرجلي   ظر   
 .(3٩٩ ر جع )ا( 4)
 (ي 3٩٩ )اا   ح نف،  قتق. ة رتد  س.، ةقد تقدم يف كاحنجف   يما ق    لف ال يلثا ل( 5)
 أي  حنجف  يف  حقمي،ي ( 6)
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 من   ص اف من ، (2) حسي لةةعل  أ ي. حين  يف مسهحة  حصييب ة ، (1)أ ي. ال حين 
ة  صح يف  حيفلِ  عدم   ن ، (4)ةمنف  من قرير ة ريق، (3)جعلفا عل  قنح 

ةكا  ، (5)
/أ[ أبكل 152قال أ ي. لنا حين  ]،   يف  حن قال  ال آكل من لاه   ِنطة ةحننلا

ا منفا؛ (6)ة ي. ةج.ٌ ،  حثعض ل كل ما  ختُّ ، .  ال آكلفاخبالل قنح، أ ي. لنا حين  أبكي
أشرف  (8)ةجلم س.  ملاةردي  يما ق   قال  ]ال[، (7) إاي   يف  يف  ملتيَ ا منفا ما تقديم

 ي(٩)سعدم   ن ،  شرس. سعد ختمُّره، من لا   حعصري
ةأبكلفا ،  ن  أبكلفا عل  ليئا ا، ةقال  ال آكل لاهةحن أشار قي ِ نطة 

 ن  أبكلفا ، ةحن قال  ال آكل  نطة، ث فامقليًة ةمثلنحًة ةسعد ط نفا ةَتثللا ةط
، دةا ما يُعمل منفا من  حديقيا ة حسينيا ة حعا  ة خلثل،  يئة ةمقلنية ةمثلنحة ةمطثنتة
، قال  ال آكل    لاه  حثقرة  ن  أبكلفا قطعاً  (1٠)ةحن أشار قي س لة )ةحن(

 ي إاي يف ص ت. تال اً ؛ خبالل  ظريه من  حثيع
 ن  سلثا ما ملحت. يف  ملاضع دةا ، ف ال يلثا مما ملحت.  ال ة  حن  لالسابعة

                                                           

 (ي 7/84  ظر    م )( 1)
 (   كره  حصيدالين عن  حشا ععي 12/324قال  حر  عع  حعليل شرح  حنجيل )( 2)
(، ة حننةي يف رةضة  حطاحث  12/324ليفا   كره كل من  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 3)

 ( عن  حصيدالين، ةمل أقف عل  أمسائف ي 11/6٠)
(، ة ملقصند أ .  رق س    نطة ة حتمر، ةس  8/128منف   سن أ  لريرة كما يف  حتفايش )( 4)

 حس لة ة حصيب من جفت ؛ ق د  ا  أا يف مسهحة   نطة ة حتمر تثدل  الس ، ةيف  حس لة 
ن ي ة ح ا ية  أا   نطة تصيري تثل ، ة حتمر ة حصيب تثدل  حصقة، ةتثدل  حصقة ال يسقط   

يصري عصيدة؛ سقعل ةمعاجلة، ةكرب  حس لة ة حصيب   ع  حلماا، ال سصنعة ةمعاجلةي ة  ظر  
 (ي 18/357( هناية  ملطلش )12/324(  حعليل شرح  حنجيل )11/6٠رةضة  حطاحث  )

 (ي 12/323ص  فا  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 5)
 (ي 11/5٩ه  حصيداليني   ظر  رةضة  حطاحث  ) يفا( 6)
  حصق ة  حساسقةي جع ( ر 7)
 (ي 15/423ساقطة يف   صل، ةلع اثستة يف   اةي  حيفثري )( 8)
   ظر   ملصدر  حساساي ( ٩)
 (ي 7/245ليفا  يف   صل، ةحعل  حصن ف )ة( سدةا حن، ةهللا أعل ي   ظر   حنسيط )( 1٠)
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ةحن ،  ن   ا ت لح. يف  ملستقثل دةا ما ملحت.  ملاضع، ةحن قال  ما ت لح.،  ملستقثل
ةحُيمل حثا  ح لل ،  ن  سلثا ما ملحت. يف  ملاضع ة ملستقثل، قال  ال أحثا من ملنا

ةحن ، مل حين ، يط ثنف  ا ملحت.  لثس.ةحن تِ ، ةلن حثس. سعد  سا.، عل   ملتعارل
مة (1)حثا ثناًب ُسد ه قال  حقاضع  ال ، أة ابحعيفا، من مريه (2)من ملنا ة حلُّ ي

ةحن قال  ال أحثا من ملل ، (5)ةحإلمام  ي.  ظر، (4)ةقال  ح ل يل  لن  ملشفنر، (3)حين 
، ناًب من ملل  ملرأةةحن قال  ال أحثا ث،  ن ،   لحن ةُ سج ثنف من ملنني ، ِ سنةق 

  أ ي. يُنظر أحدمها؛ وجهنيحيتمل ، ةقال صا ش  حيفايف، مل حين ،  لثا ثنابً  ي. ملنا
قال   إاي ،   أ ي. ال حين والثاين، ةقال  ال،  ن ،  إاي كاا أك ره من ملنا؛ قي   ك ر

. ا حين  أص فما  أ ي. ق؛   تمل ةجف ، جعل ما ُ سج من ملنا يف جسم. أة ُكمِ  مني
ةقاي جعل. يف ، ةقاي مل يُدِتل يده يف ُكمِ .، سلثا  ح نف من ملنا ق    لل قي  حسُّرة

ةيف  تاة   ح ل يل أ ي. حن قال  قاي حثسُي من ملح  ي (6)مل حين ، ةمل ينلل قحيفا،  لقة
حن ةقال  حر  عع  ، (7)ةقي ما متليف. من ملنا،   صرل  ح  قي ما ملحت.،  ه ِي طاحا

ةقال أسن ، (8)حين ،  رقيع ثنس. سرُقعة كرابلق من ملنا،  لف ال يلثا ثناًب من ملنا
قاي  لف ؛  ن ، سعمامة حيتانيش من ملنا (1٠)ةحن كنير، (٩)عاص   حعثادي  ال

 يمل حين ، ةقاي  حيت ف سل الق من ملنا، ةقاي  لف ابحقارسية  ال، ابحعرسية
                                                           

(، 1/271  لن  خلطن.  حطنحية حل نفي   ظر   ملصثاح  ملنري يف مريش  حشرح  حيفثري ) حسد ( 1)
 (ي 3٩٠معا  ح ة  حققفاء )ا  

 ي   ظر   ملر جع  حساسقةي  خلين.  حعرضية  حيت تت لل  خلطن.  حطنحية   حل مة( 2)
 ي (18/36٠اية  ملطلش )هن  ظر  ( 3)
 (ي 7/245  ظر   حنسيط )( 4)
(   يفا  ظر من جفة أ . يقال  حثا  الا من ملنا، 18/36٠قال  إلمام يف هناية  ملطلش )( 5)

رُه  ح لل من مري تعرن حل نف أصدق شالدق يف لا ي   ة ِكي
  عثد هللاي أم (، ست قيا  226، 225 قل. عن.  سن  حر عة يف  ملطلش  حعايل )ا  ( 6)
 (ي 1٠2  ظر   تاة   ح ل يل )ا  ( 7)
 (ي 12/35٠  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 8)
 (ي 14/5٠٩(، كقاية  حنثي. )12/35٠أي ال حين ي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )( ٩)
ي   ظر  مقاييا  حل ة )كنر( 1٠) ية يف مريش   دي  ة  ثر (،  حنفا5/146  أي دةير، ةحفي

  (ي4/2٠8)
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 فيه مسألتان: فصل:
ح يثت. ؛  ه ا ةمل يسمع  مله ةا، حن  لف ال ختر   مرأت. أة  الا قال    .  األوىل

  أحدمها، ةخمري ، منصنا؛ قوالن  ر   قي. ، أة تقاء صنت. مع   نره ةمل يثل .
 - وأظهرمها، (1)أ ي. حين  ةلن خمري  من أ د  حقنح  يف أاي  حنكيل ال ينعلل قثل  حعل 

   سي. أة ُةجد ، كما حن عرل  إل ا،  (2)أ ي. ال حين  -ةلن  ملنصنا ةعلي.  جلمفنر
ةقال  إلمام  ، (3) قع   ن  ةجفاا، ةحن أ ا نا ةلع جمنن ة أة ص ريةي يف  ال  نم.

ةال تالل أ ي. حن قصد منعفا من ، (4) خلالل من  خلالل يف  ن   حنياسع يف  حطيالق
ة خلالل جارق  يما حن ، نا  ي.  خلاللةُ يفع ل، (5)مل تطُلا،   رجي انسية،  مل احقة

ة يفا ،   أ ا   رجي ةلع ال تعل     .، قال  قاي ترجِي س ري ق ين  ه ِي طاحا
 إاي مل يشفد ُصدِ قي ، ةينث ع أاي ُيشفد عل   إل ا حثينة عند  حتيناز ، (6)تيفلي   حشا عع

 حيتقال قي  خلالل يف ةح. ، (7)ةقال  سن كج   ملَصديق  حلية ، سيمينفا يف عدم  إل ا
                                                           

ق   علل  ملنكِ ل  حنكيل،  قع   عل ح. قثل  حعل  س. قنالا؛ أ د ا  ال ينعلل،  ا  يف   حقس  ال ( 1)
يللم  مليفلق  قثل سلنغ  خلرب، ة ا تنقيا  حعلل قثل سلنغ  خلرب قحي. يسقط  ح قة ستصر .ي ةلا  

 حقنل  ح اين  ينعلل؛   . ر ع عقد ال حيتا   ي. قي  حرضا،   حقنل  حاي تر  من. يف لاه  ملسهحة،
 ال حيتا  قي  حعل  كاحطالق، ةص ح  حر  عع ة حننةي لا   حقنلي   ظر   حعليل شرح  حنجيل 

 (2/177(،  ملفاف )6/5٩(،   اةي  حيفثري )4/33٠(، رةضة  حطاحث  )5/254)
. قي عامة   ص اف يف  حعليل شرح  حنجيل (، ةأظفره  حر  عع، ة سث7/82  ظر    م )( 2)

(  أ .  ملالشي ة  ظر  هناية  ملطلش 11/61(، ة كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  )12/324)
 (، ستقيا   مد  ؤ دي 656(، ة حشامل )ا  15/3٩6(،   اةي  حيفثري )18/385)

(، ة حقنل  ح اين  23٠  حنج.   ةل  ال حين ، ةقطع س.  سن  حر عة يف  ملطلش  حعايل )ا ( 3)
 (ي 3/362،  اشيتا قلين  ةعمرية )(18/385هناية  ملطلش )حين ي   ظر  

ق   علا  حطالق سقعل  قس.  قعل. ميفرلا أة انسيا،  قع ةقن   حطالق ةجفاا؛  حنج.   ةل  ( 4)
نعاا يقع  حطالق؛ حنجند  حقعل  ملعلا س.، ة حنج.  ح اين  ال يقع  ا  إلكر ه ة حنسياا مر 

(، رةضة ٩/146عن   مة،  يفه . مل ينجد  حقعل، ةلن  ملالشي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )
 (ي 8/1٩3 حطاحث  )

 (ي 18/385  ظر  هناية  ملطلش )( 5)
 (ي 7/82أي أ . ال حين ي   ظر    م )( 6)
 (ي 11/61  ظر  رةضة  حطاحث  )( 7)
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  ة َ ةيي أاي حُينِ    قس.قال  حشا عع ، مقاسل   صل 
ةقاي مل حُينِ    ليا معناه ، (1)

 اَ ةي أاي ؛ حيفني قاي كاا  ملعليا  حطيالق  ح الث، أاي جيعلفا مطليقة من مري أاي يطلِ قفا
 إاي ، ةقال طليقفا  تِ لي ، ر جعفا -فاة تتار قمساك -ةقاي كاا طلقة رجعية، يطلِ قفا ثالثة

 إ    يفح سعده تيفنا ،  اَ ةي أاي ال ينيف فا قال سعد زة  آتر؛ ر جعفا   طليقفا طلقت 
 ي(2) إاي طليقفا مل  لي قال سعد زة ق آتر، عنده سطلقة

 أة ال ختر  زةجت. قال، أة س ري ق  .،   حن  لف أاي ال خير   الا قال    .الثانية
/ف[   ين أة س ري ق  .  ه ِي 152أة قال نا  قاي ترجِي ]، أة س ري ق  .،    .
، أة قي أاي آ ا ح ، أة قال أاي أ  ي ح ، أة قال  قاي ترجِي  ىت آ ا ح ، طاحا

، ةقاي تر  أة ترجيي    .، ةطلقي،  ن ،   ر  أة ترجيي س ري ق  .،  ه ِي طاحا
قديرين ُ لُّ  حيم   ىت حن تر  أة ترجيي سعد  ح  س ري ةعل   حتي ، مل حين  ةمل تطُلا

ا ال  -ةقيل قنلٌ  -ة ي. ةج.ٌّ ، (3)لا   ملالش  ملنصنا، مل حين  ةمل تطُلا، ق ا أهني
أة ، كما حن قال  قاي ترجِي س ري ُتف،   إ   ترجي اث يًا س ري ق  . طَُلقي، (4)تن لُّ 

  ،   رجيي خبف أة ر كثة ةالسسة   رير، ا ه ِي طاح، أة مري السسة   رير، مري ر كثة
ا تطُلا ةال تنَ لُّ  حيمن ، ترجي اث يًا س ري ُتف ةمري ر كثة ةمري السسة   رير أهني

ةتنقيف  إلمام يف تسلي    يف  يف لاه  ملسائل ق   مل ييفن حلشا عع  يفا ، اب ةل
  لن (8)ةقال  حقارقع، (7)ةأ ىت س. أسن  مد، (6)ةقيل  قاي  ح ل يل  تتاره، (5) ،

                                                           

حنر  أا حين   قس.؛ من قثل أهنا عاصية عند (   7/82قال  حشا عع ر . هللا يف   م )( 1)
  قسفا    ترجي س ري ق  .، ةقا كاا قد أ ا ناي 

 (ي 12/325  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)
 (ي 11/62(، رةضة  حطاحث  )1٠/2٠3(،  حثياا )18/384(ي هناية  ملطلش )7/83  ظر    م )( 3)
 (ي 11/62 )ةلن  تتيار  حققالي كما يف رةضة  حطاحث ( 4)
 (ي 18/385  ظر  هناية  ملطلش )( 5)
 (، ةقن   حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل23٠أي  تتار عدم  حنالل  حيم ي   ظر   حنجيل )ا  ( 6)

 (  حنالناي 12/326)
 (ي 18/384  ظر  هناية  ملطلش )( 7)
 ارق ، ةتنيف سنة  يا ه(433)لن   سن سن قسر لي  سن علع أسن علع  حقارقع، ةحد سنة  (8)

(، طثقال  حشا عية 2/77سن سط، من مؤحقات.   حقن ئدي   ظر  ة يال   عياا ) ه(528)
 (ي 567(، طثقال  حشا عي  )ا  7/57 حيفرب  حلسثيفع )
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ترجيي اث ياً س ري ق  . أاي حُينِ    قس. حل رة  من ، (1)عندي  حصًّ يح ة َ ةي اب احف قا ي
، أة كلُّ ةقي ترجِي س ري ق ين، ةحن قال  كليما ترجيِ ي َمدرا  الحنالل  خلالل مع تقاء

ةحن قال  ، القت ائفا  حتييفر ر، جيي مرة ابإل ا مل تن لي  حيم   ر ،  ه ِي طاحا، أة قال   ين
ةحن قال  مىت ، أمناه  ح  عن جتديد  إل ا حيفلِ  ترة ق ، أ  ُي حِ  يف  خلرة  كليما أردل

ا ؛  فن كما حن قال  قاي ترجيِ ، أة أي   ، أة أي ةقي، أة مفما، أة مىت ما، ترجيِ   هني
 ي(3)ةلن تالل  حني،، (2) حعثادي ما ةمفما سيُفليما ةأ ا، ال تقت ع  حتييفر ر

ة ي  ، مل يقتض  حتييفر ر أي اً ، ةحن قال  قاي ترجِي أسد ً قال   ين  ه ِي طاحا 
ا ،   رجع عن  إل ا ةعلميي ،  ه ا نا  ي.، عليا  حطيالق ابخلرة  س ري ق  .  احني، أهني

قال ، (6)قال  سن  حصثاغ  ة ي.  ظر، (5)لرهةأتا  اعة سظا، (4)ال تطُلا ابخلرة  سعده
،  حر  عع  ةقال  حقارسع ة فقِ قنا   حني، عل  ما ق   قال يف  حتعليا   ىت آ ا ح ِ 

ةلا    مل خماحٌف ملا  قل.  سن  حصثاغ ، (7) تطلا، أة س ري ق ين،  هما ق   قال  قال   ين
،  ه ا ح. يف  حدُّتنل،   .  امرأا طاحاأ ي. حن قال  قاي دتلُي د ر زيد قال  ، عن   م

ةقاي منع. ، سعد لا ، ةحن حين ،  إاي دتل. سري ، دتلفا سعد أة مل يدتل.؛  رتقعي  حيم 
مري ، ةحن أكرلفا عل   خلرة   فل ييفنا ق انً؟، (8)زيد من  حديتنل سعد  إل ا مل تقدح

                                                           

 ( مل أقف علي.ي (1
 (ي 11/326  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 2)
 (ي 7/83 إا  حشا عع مل يل قفما هباي   ظر    م )( 3)
 (ي 7/83  ظر    م )( 4)
(ي ة  ظر  4/266(، ة   صاري يف أسىن  ملطاحش )14/123منف   سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )( 5)

رةضة  (،6/7٠(،  حتفايش )12/326(،  حعليل شرح  حنجيل )2/686 تاة   سن  حصالح )
 (ي 11/62 حطاحث  )

،  تيفنا تارجة س ري ق ا، ةنا  (   ا رجنع. عن  إل ا يثطل.655ال يف  حشامل )ا  ( ق6)
 أي  س.، ةجمرد  إل ا ال حيل  حيم ؛  ا  فلنل علي.  خلرة  دةا  إل اي 

 (ي 12/326  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 7)
يف   م  -ر . هللا-(، ةحعل  سن  حصثاغ يشري قي قنل  حشا عع 655  ظر   حشامل )ا  ( 8)

تل د ر  الا قال أا أي ا ح.  مال  حاي  لف عل  (  ةق    لف  حرجل أا ال يد7/83)
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 ي تمل أاي ييفنا ، ييفنا ق انً  يف أاي قتر ج. نا لل (1)يف كتاف  حطيالق  كر ةجف 
ةيظفر أاي ، ةأاي ييفنا مر دل  ما ق    لفا علي. من مري قكر ه، مر دل  ما ق   أكرلفا

م  يما ق   أكره رجاًل عل  قتل. ة ملالش أ ي. ، لل ييفنا ق انً  ي.، أيا يف  خلالل  ملتقدِ 
 ي(2)ق ا

،  ه ِي طاحا، ري   ميامأة قي م، ةحن قال  قاي ترجِي قال   ين ح ري عيادة 
ةقاي ترجي ح ري عيادة ،   رجيي حعيادة   عرضي  اجة  ا ش لي هبا مل تطُلا

،   ال تطُلاأحدمها؛ فوجهان، ةقاي ترجي حعيادة ةمريلا،  عادل يف ترةجفا طُلقي
ةص  . ، ةجلم س. لن ة حثند ياع ة حشي  أسن  امد، (3)ة سث.  سن  حصثاغ قي  حني،

ةص  . ، ةجلم س.  فاملع،   تطُلاواثنيهما، (5)ةقال  حنينةي  لن  حصين ف ،(4) حث ني
ةقال  حر  عع  ُيشث. أاي يُقال  قاي كاا  ملقصند سقنح. ح ري عيادة ما لن  علل عن ، (6) ملاةردي
ةقاي كاا  ملقصند ما ت ايره يف   قيقة جملمنعفما ، ةلن  حسياسا قي  حقف ،  ال  ن ،  حعيادة

 ي(7) ينث ع أاي حين ، ةقاي قال  قاي ترجي ال حعيادة، سري  اريد  حعيادة، عاً م
قال  حث ني  ،  استه  .  ل  أي اي ح.   ر ، ةحن  لف أاي ال ختر   ىت يسته  . 
ا عليا ابالستئا ا؛ حين   فن  ، ة الستئا ا قمنا يُعىن س.  إل ا،  إ ي. مل يعلِ ا ابإلعالم ةقمني

 ي(8)مل حين ، ةقاي كاا قصده  إلعالم، ال أتر  قال      كما حن قال 

                                                           

ق  .  دتلفا  ن ، ةحن مل ميي، ة ملسهحة حبانا،  ه ا ح.،   رجع عن  إل ا  دتل سعد 
 رجنع. مل حين ؛   . قد أ ا ح. مرةي 

 (، حبقيا   كع قامسنلي147 جلن لر  حث رية )ا ( 1)
(، لن  ملالشي 27٠(، ةقال  حننةي )ا  1٠/141( جلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(2

 (ي 5/224(، م    فتا  )٩/137(، رةضة  حطاحث  )6/264ة  ظر   حنسيط )
 ي (7/82  م )  ظر  ( 3)
 (ي 6/7٠(،  حتفايش )15/3٩5،   اةي )أم  هللا(، ست قيا  242  ظر   ملطلش  حعايل )ا  ( 4)
 ي (11/63رةضة  حطاحث  )  ظر  ( 5)
 (ي 15/3٩5(، ست قيا  أم  عثد هللا،   اةي )242 ظر   ملطلش  حعايل )ا   ( 6)
 (ي 12/327  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 7)
 (ي 2/712، ةةققي علي. يف  تاة   سن  حصالح )ةال يف  تاة   حث ني مل أقف علي. يف  حتفايش( 8)
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 وفيه مسائل:  /أ[ على الكالم153النوع اخلامس: ح احللف ]
أة ، أة زجره، أة  تر ، أة ُق ،  تنحي ع ِ  ،   ق   قال  ةهللا ال أكلِ م األوىل

ةلن كما حن ، (1)ةقيل  قاي ةصل. هبا مل حين ، سن ًء ةصل. ابحيم  أة ال؛  ن ، شتم.
، ةكا  حن قال  ةهللا ال أكلِ م ،  اعلمع  ح ، قال حلةجت.  قاي كليمتِ   ه ِي طاحا

؛ فطرق، ةحن كتش ح. كتااًب ةأرسل قحي. رسنالً ي حين   عادة  حيم ، ةهللا ال أكلِ م 
طع    حقوالثاين، (3)ة حقدن أ ي. حين ، (2) جلديد أ ي. ال حين ؛   أاي  ي. قنح أشهرها
ي (5)ة حقطع سعدم   َن  ق   كاا  اضر ً ،   ختصيصفما حباحة  ح يثةوالثالث، (4)ابجلديد

؛  قع   ََن  ساح   حطيريقاا   ةالا، ةحن أشار قحي. ابحريأل أة ابحع  قشارة ُمقِفمة
 إاي صدرل من. يف  حطالق ؛  إاي قلنا حين  ابإلشارة، سن ًء كاا انطقًا أة أترل

 يال يثعد أاي يقت ع سطالهنا، ع أة حننلاسطالق أة سي
م (6) ملفاجرة ةتقديم عليفا أاي ،   حن  لف عل  مفاجرة زيدالثانية   نق ثالثة أ ي

ةقال  إلمام  عندي ال حيرم ، (٩)ةدةهنا مثا ة، (8)ةقيل  ميفرةلة، (7) ر م عل   حصي يح
قال  حننةي  ، كاحسيالم؛  جُييش حيفني ق   كل م.  علي. أاي ، (1٠) المتنا  من  حيفالم  ستد ءً 

                                                           

(، قاحن    ا  ملقصند من 12/327لن ةج. يف  ملالش  كره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 م ل. أتكيد  حيم ي 

 (، 7/84  ظر    م )( 2)
(، رةضة  حطاحث  12/328(،  حعليل شرح  حنجيل )18/3٩٩هناية  ملطلش يف در ية  ملالش )( 3)

 (ي 11/63)
 (ي 15/446(،   اةي  حيفثري )8/4٠4  ظر  خمتصر  مللين ) (4)
 (ي 11/63(، رةضة  حطاحث  )12/328  ظر  ،  حعليل شرح  حنجيل )( 5)
(، 2/634(،  ملصثاح  ملنري )5/252   ملقاطعة، ةترا  حنصلي   ظر  حساا  حعرف ) ملفاجرة( 6)

 (ي 18/3٩٩هناية  ملطلش )
 (ي 8/387(  حعليل )7/367( رةضة  حطاحث  )٩/52٩(  حثياا )3/11٠  ظر   ملفاف )( 7)

(،  8/386(  يفع عن  إلمام ةمل أقف علي. يف هناية  ملطلشي ة  ظر   حعليل شرح  حنجيل )(8
 (ي 13/352( كقاية  حنثي. )381كقاية   تيار )ا  

 أي أا  ملفاجرة دةا ثالثة أ م مثا ةي ( ٩)
تيار (، كقاية   8/386( مل أقف علي. يف  حنفايةي ة  ظر  ة  ظر   حعليل شرح  حنجيل )(1٠

 (ي 13/352( كقاية  حنثي. )381)ا  
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؛   إاي كا ي  مر ن دينيية، لا  ق   كا ي  مر ن د ينيية؛ ة حصين ف  جللم ابحتي رن
 ي(3)كما جر  س   حسيلف،   ال حيرم، ة حظُّل  (2)ة حِقسا (1)كانُار ا حلثدعة

م  ة حاي رآه  إلمام ، (4)ةيف  رتقا  قمثفا ابمليفاتثة ة ملر سلة  حتقسري ة خلالل  ملتقدِ 
ةكالم  سن أ  لريرة ، (6)ةعن  سن أ  لريرة مقاسل.، (5)عدم  رتقا   إل  هبما مطلقاً 

ةقاي  ريعنا عل   جلديد أاي   احف عل  ترا  حيفالم ال حين  ، يقت ع قثثال ةجف   ي.
، ةجف  يف   ح ل يل  ي. ، ةلل حين    احف عل   ملفاجرة هبما؟، ابمليفاتثة ة ملر سلة

ةأ ي. ال خير  هبما عن ق  ، ةقاي كاا جلم أ ي. حين  هبما يف   لف عل  ترا  مليفاملة

                                                           

   حتعثد   سث ا . ةتعاي س ري ما شر  من  عتقاد أة قناًل أة  عاًلي   ظر    ن دث (  حثدعة(1
 (ي 2/328(ي شرح ر ن  حصا   السن ع يم  )3٩ة حثد  )ا  

   رتيفاُف  ملسل  كثريًة قصدً  أة ص رية مع  إلصر ر عليفا سال أتةيلي   ظر   حتعريقال (  حقسا(2
 (ي 346(، معا  ح ة  حققفاء )ا  165 حققفية )ا  

(، ةمن لار ا  حسلف  لل  ملعاصع ما أترج. مسل  يف 11/64  ظر  رةضة  حطاحث  )( 3)
قاب ة ما يستعاا س. عل   الصطياد ة حعدة، ةكر لة  ص ي . كتاف   حصيد ة حاابئح، ابف 

رجال من  رأ   مل قل ( أا عثد هللا سن 1٩54(، سرق   )3/1547 خلال ص يح )
كاا ييفره أة قال ينف  عن  خلال  أص اس. خيال  قال ح.  ال ختال  إا رسنل هللا 

حع ي   رآه سعد  ح   إ . ال يصاد س.  حصيد ةال ينيفه س.  حعدة ةحيفن. ييفسر  حسن ةيققه  
كاا ييفره أة ينف  عن  خلال   -صل  هللا علي. ةسل   -خيال  قال ح.  أتربا أا  حرسنل 

 ي   أر ا ختال، ال أكلم  كلمة كا  ةكا 
(  ق   لاجر  ملسل  أتاه  نق ثالثة أ م،  لن كاتث. 12/328قال  حر  عع  حعليل شرح  حنجيل )( 4)

 ُظر  قا كا ي من صلتفما قثل  نار ا ابمليفاتثة أة  ملر سلة، أة ر سل.،  فل يلةل  إل ؟ 
 رتقع  إل ، ةقال  إا تعار  حيفالم ح يثة أ د ا،  يفاح ، ةقال،  نجفاا مثنياا عل  
 حقنح ؛  جلديد ة حقدن  يما ق    لف ال ييفلم.،  يفاتث. أة ر سل.ي قال يف  ملفمال 

حت رن مع  ملر سلة ة مليفاتثة ةعدم   ن  (  ظالر  حثناء يقت ع رج اا سقاء  152/٩)
هبما؛  ا  جلديد  أا  مليفاتثة ة ملر سلة حيستا من قثيل  حيفالم، ةقال  حننةي يف رةضة 

 (    صح  أ . ال يلةل  حت رني 11/64 حطاحث  )
 (ي 18/3٩٩(   ظر  هناية  ملطلش )(5
 (ي 12/328أي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 6)
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ة يف  ، يف   لف عل   مليفاملة   يف  أ ي. ال حين  هبما، ةعيفس.  إلمام، (1) نُار ا
ةحين  ، ة حسيالم ير ع ق   نار اي (2) خلالل يف   ن  هبما يف   لف عل   ملفاجرة

ةقا  ست ناه ي (3)ل من مل حُينِ  . أبكل  حسيمن مع مريه ق    لف أاي ال أيكل.عل  قن 
ةقاي أطلا  قنالا أيتياا يف ، (4)ةكا  ق    ست ناه سنية عل   حصي يح، مل حين ، حقظاً 

 يةقال  ن ، ةحن صلي  تلق.  قتح علي.  حقر ءة مل حين ، (5)  لف عل  ترا  حسيالم
مل ،  قرأ  حقرآا أة سثيح أة للل أة كربي  أة دعا، يتيفلي   حن  لف ال الثالثة 
قال  حققيال  حن قرأ ، (6)ةجلم س.  حث ني، ما عد   حقرآا، أ ي. حين  هبا؛ ة ي. ةج.، حين 

ةال  رق س  أاي يقرأ  حقرآا ةلن ، (7) اني  ش ُّ يف تثدُّح.، مل حين ،  حتينر ة  ملنجندة  حينم
 قرأه جنثًا  ن  يف   ةي ةسري ، أة حيقرأ ي.، حن  لف ال يقرأ  حقرآاة ، طالر أة ُجُنش

ال خير  عن ، خبالل ما حن  ار قر ءت. ُجنُثاً ، ةكا  حن قال  ال أقرأه ُجنُثاً ، يف  ح ا ية
ةحن ، (8)ةقال  حثند ياع  ق ي. ال حين ،  املشفنر   ن ؛ ةحن ردي ِشعرً  مع  قس.،  اره

 ي ن  ق  ال جينز قر ءت. ابإلشارة،  قرأه ابإلشارة، رأ  حقرآا لف   ترل ال يق
 فصل: يتضم ن مسائل:

 طريا  حرب أاي يقنل  أ ي كما ،   حن  لف  ُثن ي عل  هللا أ سن  ح يناءاألوىل
ة ملتنيل يف ، (٩)ةز د  ملرةرةزي يف آتره   ل    مد  ىت ترض ، أثنيي عل   قس 

أبجلِ   ح ناء ر  ملسهحة يف قنح.  حي ن ي عل  هللا حيفني. صني ، أةح.  سث ا  
قال ، (1٠)

                                                           

 ي  حثالدي(، ست قيا  أ د 414(،  حثسيط )ا  7/246حنسيط )  ظر   ( 1)
 ي (18/3٩٩هناية  ملطلش )  ظر  ( 2)
 ي(377 تقدم يف )ا( 3)
 (ي 11/65ةلن  ملالش كما يف رةضة  حطاحث  )( 4)
 ي ي(4٠1   ظر  )ا( 5)
 ي (8/141 حتفايش )أي جلم أب . ال حين ي   ظر  ( 6)
 (ي 11/65هي   ظر  رةضة  حطاحث  )أي يف تثدل  ملنضع  حاي قرأ( 7)
 ( أب . حين ي 12/32٩(، ةجلم  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )14/475  ظر  كقاية  حنثي. )( 8)
 (ي 12/32٩  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( ٩)
 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 3٠5  ظر  تتمة  إلاب ة )ا  ( 1٠)
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 حر  عع  ةحَيسن أاي يُقال   العرت ل ابحعال ة حقصنر عن  ح ناء ة  ن حة عل  ثنائ. عل  
 ي(2)ةز د  ح ل يل يف أةح.  ال ُأ صع ثناًء علي ، (1) قس. أ سن  ح ناء ةأسل .

أاي جربيل علم. )) ليقل  ما ُرةي ، مع   مد  حن قال    داي هللا  ااالثانية
ةصنيرلا  ملتنييل  يما ، (3)((ييفايف مليدهة ، آدم عليفما  حسيالم    مد    د ً ين يف  عم.

 ي(5)ةحيا يف  ملسهحت  دحيل يُعتمد، قال  حنينةي، (4)ق    لف حي مداي هللا أبَجلِ   فامد
، أ  ل  حصيالة علي. ة حسيالم /ف[ حيصلِ  ي عل   حنييب 153  حن  لف ]الثالثة

ةسف  عن  كره ، ما  كره  حا كرةا طريا  حربِ  أاي يقنل   حلف  صلِ  عل   مد كلي 
قال  حنينةي  ة حصين ف  حاي ينث ع أاي جُيلم س. أاي يُقال  أ  ل. عقش  حتيشفد  ، (6) ح ا لنا

 ،(8)ة ي.  ظر، (7)قي آتره،  حلف  صلِ  عل   مد ةعل  آل  مد كما صلييي عل  قسرلي 
                                                           

 يا  عائشة سني منصنر(، ست ق3٠5تتمة  إلاب ة )ا     ظر ( 1)
 (ي 7/247  ظر   حنسيط )( 2)

(  لا  ضعيف  إلسناد مري متصل ُرةيناه 4/317( قال  سن  حصالح يف شرح مشيفل  حنسيط )(3
(، عن   مايل السن  4/317عن  ميد سن  حن ر، ة كره   ا ظ  سن  ار يف  حتل ي،  )
(  ةمعىن 11/66ة  حطاحث  ) حصالح س.،   قال  )ةلا  مع ل(، قال  حننةي يف رةض

( هبملة يف آتره، أي  يساةي (، أي  يالقيفا،  ت صل مع.، )ةييفا ئ مليده)ين يف  عم.
 مليد  عم. ةمعناه  يقنم حشيفر ما ز د من  حنع  ة إل سااي 

 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 3٠5تتمة  إلاب ة )ا    ظر  ( 4)
 (ي 11/66  ظر  رةضة  حطاحث  )( 5)
 ( عن قسر لي   ملرةزيي 12/33٠ يفاه  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( 6)
 (ي 11/66  ظر  رةضة  حطاحث  )( 7)

 ا من  ملثاح ة (  ة عرتن  حقمنيل ما صنس.  حننةي أبا يف  4/268( قال يف أسىن  ملطاحش )(8
ما حيا يف لا ؛  إا لا  يقت ع صالة ة  دة ة  ا يقت ع صالة متيفررة ستيفرر  حاكر 
ة حسفن،  تدةم كما ثثي يف  حص يح أا قنح. سث اا هللا عدد تلق. ةز ة عرش. ةحننه أ  ل 
من أعد د  حتسثي ال، ة حتشثي. ابحصالة عل  قسر لي  ةعل  آل قسر لي  ال يقت ع تيفر ر ، 

ل  حثارزي سعد  كره كالم  ملرة ي ةعندي أا  حرب أا يقنل  حلف  صل عل   مد ةعل  ةقا
آل  مد، أ  ل صلن ت  عدد معلنمات ؛  إ . أسلغ  ييفنا أ  ل،   قال ةقال سعض 

ةأر د س.  حننةي  إ .  جتمع س. ةأثىن علي. -علماء زما نا  قا زما نا ما يقال عقش  حتشفد 
 ا ةج. ةما قاح.، ةقا كاا أةج. مما قاح.  ملرة ي  -ن.  نق ست  سنة حننةي ةأتترل ة ات. ع
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 ي مد ة ر    مد ً ةآل؛ ة سُت شي سقعل ص يح ما جاء أاي يليد يف  حصيالة
  أ ي.  حين  أصحها؛ ثالثة أوجه ي. ، ؟مب حين ،   ق    لف ال ُيصلِ عالرابعة

 عل  ،   ال حين  قال ابحرُّكن والثالث،   ابحتي لل منفاوالثاين، (1)ابحتي رن ابحصيالة
تناد   ن  ةعل   ح اين  لل يتث ي  س،   ةل  ال يرتقع   يف  اب ن  سنسياا  حصيالة

ةعل  ، (3) لن  سدل مل حين ، (2) ي. ةجفاا، قي  حتي رم أة حيصل عند  حسيالم
ةأيا  حنجفاا ، مل يرتقع   ن ، أة سعده،  ح اح   قاي  سدل قثل  حرُّكن  مل حين 

، (4)ةحين  ابحصيالة س ري طفارة عند  قيد  حطُّفنريني   ةالا  يما ق   صلي  عل  جنازة
مل حين   يت ، ةحن قال  ال ُأصلِ ع صالة، قال أاي يُريد صالة جُملِئة، (5)ش  حق اءةقاي ةج

قال  حننةي  ، (6) ي. ةجفاا، ةلل ييفقع ركعة أم ال سد من ركعت ؟، يقرغ من  حصيالة
، ةينث ع أاي ال حين    احف عل  أاي ال ُيصليع سساند  حشُّيفر ة حتِ الةة ة حطين ل

 ي(8) ي  يصح  ؛ (7)إلمياءةحين  ابحصيالة اب
                                                           

يف أ  ل  حعثاد ل سعد  إلمياا مع أ . أسلغ من مريه؛ ق   حصالة  ما قاح.  حننةي ح ثنت. عن. 
ال خيتار حنقس.   ملشثفة سصالة هللا تعاي عل  من  كر أسلغ من مريلا سال ريش؛ ة  . 

  ابجلملة   ا  ن. حل احف أا أيا جبميع ما  كر، كما قاح.    رععي حشريقة قال     ل، ة 
 (ي 11/66(، رةضة  حطاحث  )12/33٠  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 1)
(، 14/477 حنج.   ةل  يسند   ن  قي  إل ر م، ة تتاره أسن  امد، كما يف كقاية  حنثي. )( 2)

 ة حنج.  ح اين  يسند قي ةقي  حسالمي 
 أي عل   حقنل  أب . حين  ابحت للي  (3)
 (،1/3٠3  لن  حاي مل جيد ماء ةال تر اًب حلطفارة، أة عال عنفماي   ظر   حثياا ) اقد  حطفنرين( 4)

 (ي 161(،  حتعريقال  حققفية )ا  2/36٩ جملمن  )
(  ظالر  ملالش ةجنف 1/263عع يف  حعليل شرح  حنجيل )يقصد ابحق اء  إلعادة، قال  حر  ( 5)

  إلعادةي 
(، 1٠/513 حنج.   ةل  ال حين   ىت يصلع ركعت ، ةجلم س.  حرة ين يف حبر  ملالش )( 6)

 (ي 14/478ة حنج.  ح اين  حين  سركعة ة  دةي   ظر  كقاية  حنثي. )
   إلشارة اب ع اء كاحرأل ة حيد ة حع  ة  اجشي   ظر   حنفاية يف مريش   دي  (  إلمياء(7

 (ي 4٠(،  حتعريقال  حققفية )ا  1/81ة  ثر )
 (ي 11/66  ظر  رةضة  حطاحث  )( 8)
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ةحن  لف ال ، ةكاا  قد أت  سصنرة صالة  اسدة مل حين ، ةحن  لف ما صلي  
 فل حين  ابحدُّتنل يف  حصينم أة سطلن   حقار قاي كاا  ن  حياًل أة عند ةجند ، يصنم

م، أة ال حين  قال ستمام  حصينم؟،  حنِ ي ة قاي كاا  ن  هنار ً  اا يف  ي.  حنجفاا  ملتقدِ 
، أة حُييف  س.  آلا؟، ةعل   ح اين  لل يتث ي  ستناد   ن  قي أةل  حصينم، (1) حصيالة

 ي(2) ي.  حنجفاا
ةتثع. ، (3)قال  إلمام  رأيع أ ي. ال حين ،  ه رم حبج ق  اسدق ، ةحن  لف ال حُيجُّ  

 حننةي   قال، ة ي   ن  اب ج، (5)ةتنقيف  ي. صا ش  حن يف، (4) ح ل يل ة حر  عع
ةعل  قيال رأي ، (6)ينث ع أاي ييفنا  ي.  خلالل يف أ ي. حين  ابإل ر م أة سعد  حقر غ؟

ةأما ي (8)جيعء ةج. اثح  يف  شرت .  حنقنل؛ (7) سن سريج يف  شرت .  حرُّكن 
سناًء عل  ، ةحيتمل أاي جيعء تالل يف  شرت . ساعة،  ي ن   اريد  ييت. (٩) العتيفال
 يةحن  لف ال يقرأ  ن   ا يقرأه ةحن سعض آية، (1٠) عتيفال  ظة أ ي. ال يصحُّ 

                                                           

 ي(412 ر جع )ا( 1)
 ي(413 )ا  اشية يف ر جع ( 2)
 (ي 18/414  ظر  هناية  ملطلش )( 3)
 (ي 12/31٠(،  حعليل شرح  حنجيل )7/247  ظر   حنسيط )( 4)

 ( مل أقف علي.ي (5
 (ي 11/67  ظر  رةضة  حطاحث  )( 6)
 (ي 12/33٠ةلن قنح. يف  حصالة  أ . ال حين   ىت يركعي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 7)
 أي  حنقنل سعر ةي ( 8)

ساد مدًة سنية مع ترا أمنر خمصنصةي   ظر  أسىن  ملطاحش يف شرح    حلث  يف  مل(  العتيفال(٩
 (ي 1/433رةن  حطاحش )

أ .  -ةلن  ملالش - تتلقن  يف  ملدة  حيت يصح  يفا  العتيفال عل  أرسعة أةج.؛ أ دلا( 1٠)
يشرت. حث  يف  ملساد ةأ . جينز  حيف ري من. ة حقليل  ىت ساعة أة  ظة، ة حنج.  ح اين  أ . 

جمرد    نر ة ملرةر من مري حث  أصال ةس. قطع  حثند ياع، ة حنج.  ح اح   أ . ال ييفقع 
يصح قال ينما أة ما يد ن من ينم، ة حر سع  أ . يشرت. أك ر من  صف  حنفار أة  صف 

 (ي 3/252(،  حعليل شرح  حنجيل )4/٩2(، هناية  ملطلش )6/48٩ حليلي   ظر   جملمن  )



يْمان كتاب                             اجلواهر ابلحرية  
َ
  األ

 
414 

 فرع:
ةال ،  مطلق. ينصرل قي   كل ة حِنقا  ةحنن ا، قال  ح ل يل  حن  لف ال يُقطر 

قلُي  ةيف ، (1)ةدتنل  حليل -ةقاي قتل  قس. -حين  ابحر ِدية ة جلننا ة  يض ة ملنل
 ي(2) حطالق كتاف اق ة سن  حصثاغ تقديم يف   ن . سدتنل  حليل تالل س  أ  قس

 وفيه ألفاظ:  النوع السادس: ح تقدمي الرب وأتخريه
،  ال خيق  أاي  حربِ  حيصل أبكل. يف  ح د،   ق    لف حيهكلني لا   حطيعام مد ً األول

،  لن أكل. أة سع . أة أتلق. أة سع . قثل  ح د، ة  ن  حيصل ستهتريه عن. مع قميفا .
ة ملالش عند ، -ةقيل  قنالا - ي. ةجفاا، ةلل حين  يف   ال أة يف  ح دِ ؟،   ن

ة ا كاحنجف   يما حن  لف حيصعداي  حسيماء ، (4)ةجلم  سن كج ابح اين، (3) إلمام   ةل
لل حين  عند م ع ةقي قميفاا   كل من ، ةعل   ح اين، (5)لل حين  يف   ال؟، مد ً 

 ،(6)كما مري يف  حصُّعند،   ي. ةجفاا،  عند تعاُّره قثل  ح رةف؟أة ال حين  قال،  ح د ة؟
ةيت رير من  خلالل يف ، (8)ةضعيف  إلمام  ح اين يف لاه، (7)ةص ح  حث ني   ةل

، أة قتال . عند م ع قميفاا أكل. من  ح د قثل مرةس.، عند أكل.؛ ةقت. ثالثة أةج.
 عل    ةل جينز أاي ينني صنم  ح د عن ، مةتظفر  ائد ا   يما ق   كاا ييفقِ ر ابحصين 

، (٩)ةال جينز عل   آلتر عل   ملالش يف منع تعايل  حصينم يف لاه  حيفقيارة،  حيفقيارة
                                                           

 (ي 114)ا   (   ظر   تاة   ح ل يل(1
(  حن قال حلةجت. أ ي طاحا قا أ طرل  حليلة 3/325( قال  حرملع يف  اشية أسىن  ملطاحش )(2

عل   ار أة ابرد، ة ستقيت  يفا  سن  حصثاغ  قال  حين ؛   . ال سد من  طره عل  أ د ا، 
  ة ستقيت  يفا أسن قس اق  حشري زي  قال ال حين ؛   . يصري مقطر  سدتنل  حليلةي

 (ي 18/368  ظر  هناية  ملطلش )( 3)
 (ي 12/331  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( 4)
 (ي 362 تقدم يف )ا( 5)
 ي(363 ر جع )ا( 6)
 (ي 8/136  ظر   حتفايش )( 7)
 (ي 18/368  ظر  هناية  ملطلش )( 8)
 ي(336 تقدم يف )ا( ٩)
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سناًء عل   العتثار حباحة ، /أ[   كل منسرً  يف  ح د154ة يما ق   كاا ُمعيسرً  عند ]
عام حن كاا ابقيًا ال تللم.  حيفقيارة  ةقلنا  قاي  حطي ، ة يما حن مال قثل  ح د، (1) حنجنف

آب ة مساةية أة ؛ ةحن أتلف  حطيعام قثل جمعء  ح د س ري  تتيار   احف، (2)كما سيها
،  ي ر    ن  عل  قنيل  ن   مليفَره،  قد  ال  حرب س ري  تتياره،  تالل مريه

ة يفاه ، (3)ن أ ي. ال حي -عند  حقاضي  أ   امد ة ملاةردي ة إلمام  -ة  رجح 
أة عند م ع ةقي قميفاا   كل ،  قع   ال؛  إاي قلنا  حين ، (4) حث ني عن  حني،

ةأ ا  ح ل يل منل   احف قثل ،  ي.   ةج.  ح الثة، أة عند م يش  س.؟، من  ح د
ةكا  قاح. ، (6)ةسيها  ظريه،  ييفنا عل   خلالل، (5)جمعء  ح د ستلف  حطيعام

 حر  عع  ةمقت   قير د  حث ني ة سن كج ةمري ا  حقطع أب ي. ال  قال، (7) حثند ياع
ةق يية لا  أ ي. يُقريق س  منت. ةس  تلف  حطيعام سعد جمعء  ح د ةقثل  حتيميفُّن ، (8)حين 

م، (٩)من أكل. ةقد ، ةيُقطع سعدم   ن  ق   مال، أي  ال جيري يف تلق.  خلالل  ملتقدِ 
حيفني يف  حتيفايش ةمريه ق اق منل   احف سعد جمعء  ح د ستلف ، (1٠)ةىفي س.  ملتنيل

 إاي كاا سعد ؛ ةحن تلف  حطيعام أة سع . سعد جمعء  ح دي يف  حت قصيل  آلا (11) حطيعام
ةلن ظالر  ملالش عند  - أحدمها؛ فطريقانأة مال   احف ،  حتيميفُّن من أكل.

                                                           

 ي(342 تقدم يف )ا( 1)
 .(416   ظر  )ا( 2)
(، هناية  ملطلش 15/37٠(،   اةي  حيفثري )12/331رح  حنجيل )  ظر   حعليل ش( 3)

 (ي 18/367)
 ي (7/81  م )(، 8/137 حتفايش )( 4)
 (ي 7/248  ظر   حنسيط )( 5)
 ي(416  ظر  )ا(  6)
 (ي 14/5٠1  ظر  كقاية  حنثي. )( 7)
 (ي 8/136  ظر   حتفايش )( 8)
 (ي 12/332  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( ٩)
 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 2٩1ظر  تتمة  إلاب ة )ا    ( 1٠)

 (ي 8/136(   ظر   حتفايش )(11



يْمان كتاب                             اجلواهر ابلحرية  
َ
  األ

 
416 

طريد  -  قاي  ملالش(2)ةقال  حثند ياع- وأشهرمها، (1) حقطع أب ي. حين  - إلمام
عل   (4)ةتريجفما سع ف ، (3)أة سعده ةقثل  حتيميفُّن،  خلالل  ملتقدِ م يف تلق. قثل  ح د

حيفن   صح لناا عدم ،  خلالل يف  حعصياا ستهتري  حصيالة أةل  حنقي  ىت مال
، (7) ي.  حنجفاا، رةفةعل  لا  حين  يف   ال أة قثيل  ح ، (6)ةلنا   ن ، (5) ملعصية

م ، ةقاي كاا تلف  حطيعام قثل  حتيميفُّن من أكل. أة مال   احف  فن عل   خلالل  ملتقدِ 
ةقد مري عن  ملتنيل أ ي. ال حين  لنا ،  يما ق   أكل. أة مال قثل جمعء  ح د قطعاً 

 يلت. مد ً   يفم.  يف  ما حن قال   ك، ةحن قال  آلكلني لا   حطيعام مد ً ، (8)قطعاً 
 فرعان:
،  تلف قثل  ح د ةسعد  حتيميفُّن،   حن قال  آلكلني لا   حطيعام قي  ح داألول

 ي(٩) ي. ةجفاا، حيفني عقش تلق. أة أةل  ح د،  ن 
،   ال حين أحدمها؛ فوجها،  طليقفا  حينم،   حن  لف حيطلِ ا  مرأت. مد ً الثاين 
 إاي كاا ميل  عليفا مري ؛ ةيُنظر،  تن لُّ ساح قاي  حيم  ال -قاح.   ك رةا -  والثاين

ة  ةل ُيستمدُّ مما ق   قال ، (1٠)كمسهحة   كل  ةقال كاا، تل   حطيلقة مل حين  يف   ال
                                                           

 (ي 11/68(، ة كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  )18/367  ظر  هناية  ملطلش )( 1)
(، ة سن  حر عة 12/332( مل أقف عل  قنل  حثند ياع، ة يفاه  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(2

 عن  سن سريجي   (14/5٠2يف كقاية  حنثي. 
 (ي 314 ر جع )ا (3)
 (ي 7/248منف   ح ل يل يف  حنسيط )( 4)
ق   أتر  حصالة عن أةل ةقتفا  مال قثل أا يصليفا،  فل ييفنا عاصيا؟ ،  ي. ةجفاا؛ ( 5)

(، ة حننةي يف 1/376أ د ا  ال ييفنا عاصيا، ةص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )
  . مه ةا ح. يف  حتهتري،  ح اين  ييفنا عاصيا؛   . ترا  حن جشي (؛  3/5٠ جملمن  )

 (ي 12/332(،  حعليل شرح  حنجيل )7/248  ظر   حنسيط )( 6)
 .(363  )ا يف تقدم  كر  حنجف  يف مسهحة  حصعند( 7)
 .(415 ر جع )ا( 8)

ميفااي ( أ . حين  ق   م   من  ح د ةقي  إل8/137(   صح عند  حث ني يف  حتفايش )(٩
 (ي 12/368ة  ظر   حعليل شرح  حنجيل )

(  ق    لف حيطلقن  مرأت. مد ،  طلقفا يف ينم.،  إا 1٠/576( قال  حعمر ين يف  حثياا )(1٠
طلقفا ثالاثي ي ي  ن ؛   .  ال طالق. مد ، ةقا طلقفا ة  دة أة  ثنت ، ةمل يستنل 
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، خبالل ما ق   قال  آتر  حنيفار، تطلا ة  دة، حلةجت.  أ ي طاحا  أةل  حنيفار ةآتره
ا تطلا طلقت ؛ ةأةيح. ، ا ي علي. صالة عن عار   لف حيصلِ يفا مد ً ةكا  حن ك، (1) إهني

 ي  صاللا  حينم
ةقثل   مال  ملستِ اُّ قثل أاي يق َي.،   حن قال   ق  ي  قي  مد ً الل فظ الثاين

 ، ، ةكا  حن مل يقيِ د ابح د مل حين ، إلميفا .  يصاح. قي  حنرثة؛ مل حين ،  ن ل  ح د
ع ةجملع ةقاال  ينث ع أاي ييفنا لا  كما حن قال  ة عرتن علي.  حر  ع، (2)علي.  اعة

،  مال قثل   كل،  فن كما حن قال  آلكلني لا   حطيعام مد ً ،  ق يني   قي  مد ً 
 إاي مال قثل ؛ (3)ةمنل صا ش   ا لنا كتلف  حطيعام؛  طريا  حرب ة  ن  ظالر

ةقاي ، (4)نيل  ن   مليفرَه فن عل  ق، أة سعده ةقثل  حتيميفُّن من  حق اء، جمعء  ح د
 قع   ال أة سعد جمعء ، قاي قلنا  حين ؛ (5)مال سعد  حتيميفُّن  قي.  حطيريقاا  حسياسقاا

أة ، قال جملع  ةما قاحنه يتيا.  يما ق   قال   ق  ي مدً    اي ، (6) ي.  حقنالا،  ح د؟
 إاي مال قثل ؛  مليي   احفةقاي كاا ، (8)ة اةل سع ف   حقرق سينفما، (7)نلا   حديي

  ثىن  ح  عل  ق    لف أ ي. يق َي.  قي. من مري ؛ جمعء  ح د أة سعده ةقثل  حتيميفُّن
قاي ، ة يفم. أ ي. قاي متيفين من ق ائ. ةمل يقعل  ن ،   مال قثل  حق اء، تقييدق سنقي

                                                           

إا طلقفا مد ي ي ي سر يف ميين.، ةقا ساح   ح الثي ي ي مل حين ؛   . مييفن. طالقفا مد ،  
 (ي 12/334مل يطلقفا  ىت   ق    ح دي ي ي  ن  يف ميين.ي ة  ظر   حعليل شرح  حنجيل )

(   هنا ق   طلقي أةل  حنفار أميفن س ش 261( قال  سن  حر عة يف  ملطلش  حعايل )ا  (1
تره،  إ . ال مييفن  يفم. عل  آتره،  اقتصر عل   ح  حيل قفا، خبالل ما حن قال  يف آ

 س ش  يف   حطالق عل  أةح.،  هةقعنا س. طلقة أتر ي 
 (ي 8/137(، ة ح ني يف  حتفايش )18/36٩( منف   إلمام يف هناية  ملطلش )(2
 ي أم  عثد هللا(، ست قيا  16٩(،  ملطلش  حعايل )ا  12/333(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(3
 (ي 11/6٩طاحث  )( أص فما  ال حين ي   ظر  رةضة  ح(4
 ي(415 ( تقدما يف )ا(5
 ي(363 ( تقدما يف تلف  حطعام )ا(6
 ي أم  عثد هللا(، ست قيا  26٩(   ظر   ملطلش  حعايل )ا  (7
 (ي 26٩(،  ملطلش  حعايل )ا  12/333(   ظر   حعليل )(8
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ق   ، (2)ال حين  ةجلم  ملتنيل أب ي.،   لن عل  قنيل  إلكر ه(1)قال  اعة، مال قثل.
 إاي قلنا ،  إاي  كاا قثل  حتيميفُّن،؛  إ   مال   احف يف صنرة  حتقييد، ُعرل  ح 
ةقاي جلمنا سعدم   ن  لناا ،  يفا  لنا، /ف[  حقنح  يف صنرة  خلالل155ابتثا / ]
، (3)ةقاي مال سعده جاء يف  ن .  حطيريقاا  ملتقدِ ماا يف مسهحة أكل  حطيعام،  يفا  لنا

م ال  (5)ةجلم ) اعة أب ي.(، (4) إاي قلنا  حين   نت. قثل  ح د  قع ةقت.  خلالل  ملتقدِ 
ةحن ، (7)كما مري ،  ةكا  يف مسهحة  حطيعام، ق   مال قثل  ح د (6)حين  لنا قناًل ة  د ً 

 ي ن  قال أاي يقصد أاي ال ، ق اه قثل جمعء  ح د  قد  نل  حرب علع  قس. ابتتياره
ةيف ،  إاي قلنا  حيتا  قحي. سقط؛ ةحن أسرأه رفُّ  حديين عن.، ر  حق اء عن  ح ديؤت ِ 

، أباي  إلسر ء ق   كاا سلقظ  إلسر ء ال حيتا  قي قثنح. ةجلم  حقنر ين،   ن  قنال  إلكر ه
ة نِثة يف  حع  ة حصُّلح يف  حديين كاإلسر ء ، (8)ةجعل  خلالل  يما ق   كاا سلقظ  ِنثة

 ي حقنل اب تياج. قي قثنل عل 
 فرع:

سن ء ؛  إاي ق اه يف  ح د،  ق  ي  ق  مدً  قال أاي يشاء أاي يؤتِ ره  حن قال
 إاي شاء صا ش   ا أبجرة قثل م ع  ح د ؛ ةقاي مل يق .، شاء صا ش   ا أة ال

  ا  إاي مال صا ش ، ةكا  حن قال  قال أاي يشاء زيد أاي أؤتِ ره، ةقال  ن ، مل حين 
ةقاي مال سعده سعد  حتيميفُّن  قي.  حطيريقاا ، قثل جمعء  ح د  قع  ن . قنال  إلكر ه

                                                           

(، 271يل )ا  (، ة سن  حر عة يف  ملطلش  حعا12/333( منف   حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(1
 (ي 11/6٩ي ة  ظر  رةضة  حطاحث  )أم  عثد هللاست قيا 

 (ي 227(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (2
 (ي 415 ( ر جع )ا(3
 ي(414 )ا( تقدم سياا  خلالل يف مسهحة من  لف حيهكلن لا   حطعام مد ، يف (4
 يف   صل أب .  اعةي ( 5)

(ي ة  ظر  كقاية  حنثي. 8/137 حث ني يف  حتفايش )(، ة 15/37٠( منف   ملاةردي يف   اةي )(6
 (ي 14/5٠1)

 ي(347 ( ر جع )ا(7
 مل أقف علي.ي( (8
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 إاي مرسي ، ةقاي مال زيد قثل  ح د ح.  ي. ةمل يُعل  مشيئت.  ال  ن  يف   ال، (1) ملتقديماا
، هةحن قال   ق  ي  قي  قي  ح د قال أاي يشاء أتتري ،  حشيما ةمل يق .  ن   ينئا

 ي إاي أتيره عن. من مري مشيئة صا ش   ا  ن ؛  قديم  حق اء عل  طلن   ار  ح د
أة عند ، فرأة أةل  حشي ، فرق   قال   ق  ي  قي  عند رأل  حشي  :اللفظ الثالث

 فاه   حقاظ تقع عل  أةل ، فرة مع رأل  حشي أ،  نالل (2)أة عند  ستفالل، رأل  نالل
،  ي ن ، عل   قس. ابتتياره  إاي ق اه قثل.  قد  نيل  حربي ؛ فر  ةي من  حشي يلة جلء من  حلي 

ةحن أتير  حق اء عن. ، (3)عل  قنيل  ن   مليفرَه . خمري ٌ   ن ُ ؛ ةقاي أجربه   اك  علي.  لنح.
أر د  ينث ع ق   أ ي. ؛ ةقاي أتيره إلعساره ُتر ِ  عل  قنيل  ن   مليفرَه، مع قميفا .  ن  أي اً 

ةقال  إلمام  ، ال قثل. ةال سعده،  يسلِ م. عند  الستفالل،  حربي أاي خَي،ي  ملال ةيُِعديه ةيرصد
 املعترب ؛ ةقاي عسر  ح  ر عينا  ح رن، مر عاة  ملقار ة أمر عسري ال تقعء س.  حقن   حثشرية

، ند مست قي.ةيتهت   ح      ار   ا ع،  ي. سال  جلُفد ةض   حق اء قي رأل  حشيفر
 إاي  رن أدّن أتتري مع ؛ قما ابحرُّؤ  أة ابستيفمال  حعدد، ةمثادرة  حتيهدية عند دتنل  حشيفر
ةلا  رة ه  ملاةردي  قال   عترب  حشا عع  ح  ي (4)  تف ،  ستقر غ  حُنسع  ما أر ه  ن اً 

ضاق زمن ،  إاي كاا   ا ال يطنل س. من ق ائ. كيفن . ِمن  لش أة   ة، (5)ابإلميفاا
ةقاي كاا ،  ن ،  إاي أتيره عن. أبقل زمن، إلميفاا ةز . يف أةل زمن سعد  الستفالل؛ سر ِه

 تيسع زمن سر ِه ق   شر  يف  حق اء مع رأل  حشيفر ، من سُور ق  (6)كمائة  كر؛  يطنل زمن ق ائ.
ةقا  متدي ، قال  سن  حصثاغ  ةُييفال عل   حعادة كياًل سعد كيلق ، كيل  ح   ة متدي حبسش

                                                           

( أ د ا   حقطع اب ن ؛   . متيفن من  حرب، ةمل يقعل، ة ح اين  طرد  خلالل؛  ا  يع  ح د (1
 (ي 364 ر جع )اةقي حألكل، ةحيا لن مقصر  ابحتهتريي 

(،  ا  حعلنم 4/5٩٠  رؤية  نالل أةل ينم.ي   ظر   إلاب ة يف  حل ة  حعرسية )(  الستفالل(2
 (ي 6846/1٠)

 ي(353 ( تقدم يف )ا(3
 (ي 18/37٠(   ظر  هناية  ملطلش )(4
 (، ةمل أقف علي. يف   مي 15/372(   ظر    اةي  حيفثري )(5
( كغ )كيلن مر م(ي ي   ظر  156٠ر ق، ةيعادل  ثنا عشر ةسقا، ةيساةي )ر  ميفيال  لل  حع(  حيفُ (6

 (ي 1/144(،  حقق.  إلسالمع ةأدحت. حلل يلع )2/53٠(،  ملصثاح  ملنري )٩/327 ايش  حل ة )
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ماً  أة  ستدأ  قدمال ، سعد  حرُّؤية (2)ةحا  قال  حر  عع  ق   أتا يف  حيفيل أة  حنزا، (1)أ ي
حيفني كالم  إلمام ة ح ل يل يقت ع أ ي. ُيشرت. يف  حربِ   ع  ملال ، (3) حق اء ك مل  مليل ا

ة ملاةردي قال  ، (5)ئرةصريح س. صا ش  حايتا، (4)ةق  اره يف  ل  حن اء قثل رأل  حشيفر
قال   لن كا ي د ره ، (6)خبالل َ ع.، مل حين ، حن شر  يف  يل. قحي. مع رأل  حشيفر

  ي. معترب ؛ مل حين ، سعيدة  ل  ينقل  حايلش ة حق ة  ىت م ي كلُّ  حليلة أة أك ر منفا
؛  شت ال  قدِ مة  حن اء إ ي. جعل  ال، /أ[ يُقف  قريثًا من.155ةكالم  حر  عع/]، (7)ابإلميفاا

حن أتير  حق اء ، (٩)ة تيققن  عل  أ ي. ال سد من  ع  ملال قثل  الستفالل، (8)ك مل  مليل ا
ا كا ي من  حشيفر، عن  حليلة حلشي  يف  نالل  قع   ن  قنال  ن   جلالل ،  ثاا أهني

شت ل ابحق اء عند طلن  ينث ع أاي ي، ةحن قال   ق  ي  قي  أةل  حينمي (1٠)ة حنياسع
أة قي  ستفالل ، أة قي رأل  نالل، ةحن قال   ق  ي  قي  قي رأل  حشيفري  حقار
أاي ةقي  حربِ  من     لق. قي أاي  –ةلن قنل  مللين  - أظهرها؛ فثالثة أوجه،  نالل

أة ،   عند رأل  حشيفر  أ ي. كما حن قالواثنيها، (11)يفلي  حشيفر ابحرؤية أة ابستيفمال  حعدد
 ا يف  كما يف ،   قا قال  قي رأل  ناللواثلثها]، أة مع رأل  نالل، عند رأل  نالل

                                                           

 (، ست قيا  مد  ؤ دي 637(   ظر   حشامل )ا  (1
 ي    ا ، ة حنزا يعرل س. (  حقرق س   حيفيل ة حنزا  أا  حيفيل يعرل س. مقد ر  حشعء من (2

 (ي 35/177مقد ر  حشعء من  ي   ح قلي  ملنسنعة  حققفية  حيفنيتية )
 (ي 12/334(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(3
 (ي 7/24٩(،  حنسيط )371، 18/37٠(   ظر  هناية  ملطلش )(4
 أم  عثد هللا(، ست قيا  277(   ظر   ملطلش  حعايل )ا  (5
 (ي 15/373 حيفثري )(   ظر    اةي (6
 (   ظر   ملصدر  حساساي (7
 (ي 12/334(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(8
(  مل  ر من  يف  تال . عن أ د من 27٩( قال  سن  حر عة يف  ملطلش  حعايل )ا  (٩

(، هناية 15/373  ص اف مري  ح ل يل،  لعل لا  ط ياا  حقل ي ة  ظر    اةي  حيفثري )
 (ي 7/25٠رح مشيفل  حنسيط )(، ش18/37٠ ملطلش )

 ي(2٩8 ( تقدم يف )ا(1٠
 ( ةأظفره  حر  عع يف15/374(، ةص  .  ملاةردي يف )8/4٠3(   ظر  خمتصر  مللين )(11

 ي(12/335)
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كا  رة ه  حثند ياع ،   ا يف  كما يف   ةل، (1)ةقاي قال  قي  ستفالل[،  حنج.  ح اين
ةكا  قاي ةىفي ، فر سري ةرة   ملاةردي عن. أ ي. قاي ةىفي من ةقي   لف قي أاي يفل  حشي ، (2)عن.

ةقاي زع  أ ي. أر د مع ، ةقال  إلمام  قاي أطلا  احقق. ما قاح.  مللين، (3)مع أةل  الستفالل
 يةمال قي  حقثنل، (4) قع قثنح. ةجفاا، رأل  حشيفر

 ا   ينطلا عل  قليل  حليماا ، حن قال   ق  ي  قي  قي    اللفظ الرابع:
ةكما حن قال   ق  ي  قي  قي ، حن  قتصر عل  قنح.   ق  ي  قي   فن كما، ةك ريه
ا حين  ق   مال قثل أاي يق ي. مع ، سن ًء سليم. ح. أة حن رث.؛  مىت ق اه سري ، زماا ةقمني

قال  حشا عع  ة حنر  أاي يق ي. ، (5) عل  قنيل  إلكر ه؛  لن مال قثل  حتيميفُّن،  حتيميفُّن
 (7)ةكا  حن  لف حيق ي.  قي. قي زمااق أة َدلرق أة ةقيق أة ُ قثةق ، (6)مق قثل   ق اء ين 

ةال  رق س  أاي يُطِلا  حليماا ، مل حين  قال  نت. قثل  حق اء مع  حتيميفُّن، أة أ قافق 
 يابحِقلة أة ابحيف رة؛ سصقة

، أدّن زماا سري سرتا كالم.، ةحن قال  ال أكلِ م   ينًا أة دلر ً أة زماانً أة  قثاً  
أة ق   ، خماحٌف حنصِ . يف كتاف  حطيالق أ ي. حن قال  أ ِي طاحا سعد    (8)ة صُّ. لنا

 ي(1٠)ة حقرق سينفما ُمشيِفلٌ ، (٩)أ ي. يقع سعد ُم عِ   ظة، م       ه ي طاحا
                                                           

 ( ما س   ملعيفن ت  ساقط من  س ة )ة(ي (1
 (ي 281(   ظر   ملطلش  حعايل )ا  (2
 (ي 15/375(   ظر    اةي )(3
 يقثل؛  ا )قي( صريح يف  حثسط ة ملد ة حتهقيي ة  د، ةلع مناق ة حل   (  حنج.   ةل  ال(4

ة جلمع، ة حنج.  ح اين  أ . يقثل قنح.؛  إ . ال مينع قطالق )قي(  عىن  جلمعي   ظر  هناية 
 (ي 18/371 ملطلش )

 (ي 364 ( تقدم يف )ا(5
 (ي 7/81(   ظر    م )(6
 (ي 77(، خمتار  حص اح )ا  2/8٩   حلمااي   ظر  مقاييا  حل ة )(   قثة(7
 (ي 7/81(   ظر    م )(8
 (ي 7/25٠( مل أقف علي. يف   مي ة  ظر   حنسيط يف  ملالش )(٩

(  لا  يف جا ش  حطالق مميفن، ةماية تعليل. أا  الس  7/25٠( قال  ح ل يل يف  حنسيط )(1٠
ن تعليا،  يتعلا أبةل ما يسم   ينا، أما ق   قال   ق    ق  قي ينطلا عل   ظة ةل

     فا  ةعد  ال يتعلا أبةل  س ي 
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ة قل.  ح ل يل عن ، كاا عل    سد،  ةحن قال   ق  ي  قي  ق   م      
ةقيل   يف  كما يف ، (2)ةمل يُتاَسع علي.، سل لا  قاح.  إلمام، (1)ي.ط    ص اف ةمل

مي (3) حطيالق  ا صح أ ي. حُيمل عل  ثالثة أ م ق   مل ، ةحن قال   ق  ي  قي  قي أ ي
كا   ؛  ال طالق    م عل   حقليل ة حيف ري؛ ةقال  سن  حصثاغ  ال ةج. ح.، (4)ينِن مريلا
 ال يُتقدير أبقل ما ، (6)  يف  كما يف     –منف   فاملع  -قال آترةا ة ، (5)ة حليماا

ة حظيالر أاي مر دل  أب ي. كا   ق   ز د عمره عل  ، كقنن   أ م  حقتنة؛  يقع علي.  الس 
 يظفر أاي ييفنا   يف   يف  ما ق    لف ؛ أما ق    ق، أباي صار  يفا، ثالثة أ م

 ي(7)ةيف  ن . طريقاا،  مال يف  ح د سعد  حتيميفُّن من أكل.، ام مد ً حيهكلني لا   حطيع
 وفيه ألفاظ:  النوع السابع: ح اخلصومات

أة أطلا ة ن  ،   ق   قال  ةهللا ق   رأيُي منيَفرً  حر عُت. قي  حقاضع  الااألول
أة ، (8)-عل  ما سيها، عل   حصي يح -أة مل يننه ة لناه عل  قاضع  حثلد ، معييناً 

، أة سيفتاس.،  طريا  حربِ  أاي ينتفع  ح  قحي. سنقس.؛ ةق   رأ  منيَفر ً ، قال  قانق مَنيفير ً 
سل ح. ُمفلة  ي. ، ةحيا علي.  ملثادرة قي  حري ع، ةال ُيشرت.  ستص اس. مع.، أة سرسنح.

سلقظ أة  يية  عمر  حقاضع قاي كاا معييناً مدة ةكا  ،  مدية عمره قاي مل ييفن  حقاضع معييناً 
ةقاي مل ،  ن ،  إاي مال لن أة  حقاضع سعد  حتيميفُّن من  حري ع قحي. ةمل ير ع، أة عفد

؛ حبثياق أة مرنق أة  ايش  حقاضع ةقد جاء قي ابس.؛ يتميفين من.  ىت مال أ د ا
                                                           

( عن   ص اف أ . ينثسط عل   حعمر، قال  سن  حصالح 422( أي  قل  ح ل يل يف  حثسيط )(1
(  أ . ال يصح، ةال يعرل، سل   يف  كما يف  حطالق، 7/25٠يف شرح مشيفل  حنسيط )

 قاح. يف  حثسيط كه . سفن من.ي  ةما
 (ي 18/373(   ظر  هناية  ملطلش )(2
 (ي 7/25٠(   ظر  شرح مشيفل  حنسيط )(3
 (ي 11/72( ص  .  حننةي يف رةضة  حطاحث  )(4
 (ي 641(   ظر   حشامل )ا  (5
 (ي 12/335(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(6
 ي(363 يف )ا( ة حطريقاا تقدما (7
 ق ة  حتاحيةي (   ظر   حص(8
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، م منت.ةال يقنم علل  حقاضع مقا، (1) قي. قنال  ن   مليفرَه،  قد  ال  حربي س ري  تتياره
   حقطع أب ي. أصحهما؛ فطريقان؛ ةحن ابدر ابحري ع قحي.  مال  حقاضع قثل أاي يصل قحي.

ةُيشث. أاي أيا ،   أ ي. عل   حقنح  يف  ن ل  حربِ  س ري  تتيارهوالثاين، (2)ال حين 
 حيفن  ملتنيل جلم، (3)ةكالم  حقنر ين يقت ي.،  حطيريقاا يف منل   احف يف لاه   احة

ةحن ُعلل  حقاضع  حاي عيين. سلقظ. ، مع  يفايتفما يف منل  حقاضع، (4)أب ي. ال حين 
 إاي كاا سلقظ  حري ع قحي. يف  احة  حق اء أة ؛ /ف[155أة  ييت. قثل أاي ير ع قحي./ ]

مال   إاي ؛ ةقاي كاا سعد  حتيميُفن من  حري ع قحي.، ةال حين ، مل يربي ابحري ع قحي. معلةالً ،  ن ه
ةقاي  ن  ع   حشي ، ة كر  حقاضع ، تث ي   ن   ينئاق ، أ د ا ةمل يُعَلل  ملعلةل

قال ،  ي. ةجفاا، ةقاي أطلا  فل يربي ابحري ع قحي.؟، سري ابحري ع قحي. سعد علح.، تعريقًا ح.
   إلمام   ا مهتن  ا من  حنجف  يف  جتما   إلشارة ة حصِ قة  يما ق   قال  ال أكل ِ 

ةسنا ا  حقنر ين عل   خلالل  يما ق    لف ال ، (5) صار شي ًا أة حننه، لا   حصييب
 ي(6) اتيلر س.، يلثا لا   حقمي،

ةال  رق س  أاي ييفن رآه ، (7)قال  حري  عع  ةرجيح  حرة ين ة حعمر ين ةمري ا أ ي. يربُّ 
؛ وجهان قع تع ُّ قاضع  حثلد ؛ ت.ةقاي مل يع ِ   حقاضع سلقظ ةالي، يف ةاليت. أة سعدلا

ةعل  لا  ، (8)  أ ي. خيت،ي س.وأظهرمها،  سر ع. قي قاضع أي سلد كااةيرب،   الأحدمها
  أظفر ا؛  ي. ةجفاا، أة يقنم مقام. من يتناليه سعده؟، لل يتع ي قاضي. يف   ال

ةقاي قلنا  يتع ي ، دةا  ملعلةل لن علل  ملنيل ةةيل مريه سري ابحر  ع قي  ح اين ، (٩) ح اين

                                                           

 ي(363  ( تقدم يف )ا(1
 (ي 12/336( ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(2
 (ي 2٩4(   ظر   ملطلش  حعايل )ا  (3
 (، ست قيا عائشة سني منصنري 277(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (4
 (ي 18/4٠1(   ظر  هناية  ملطلش )(5
 (ي 2٩6(   ظر  ،  ملطلش  حعايل )ا  (6
 (ي 1٠/567(،  حثياا )1٠/526(، حبر  ملالش )12/337ر   حعليل شرح  حنجيل )(   ظ(7
 (  أ .  حص يحي 11/73(  كر  حننةي يف رةضة  حطاحث  )(8
 (ي 12/337( لن   شث. عند  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(٩
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ةلل  العتثار  حقاضع  احة   لف أة ،  ا يف  كما حن عيين. سلقظ أة  يية، قاضع  حثلد
ةحن كاا يف ي أربعة أوجه  ةيت رير  يفا ، (1)    ةلأقوامها؛ وجهان ي. ،  احة  حرُّؤية؟
لا  ، لٌّ منفما يف جا ش إاي كاا ك، ر ع. قي من شاء منفما -ةجنيزانه - حثلد قاضياا
ةحيتمل أاي خُيري  ي ةيظفر أاي يتع ي قاضع  حشِ ِا  حاي  ي.  اعل  حوُمنيفر، مل يتعريضن  ح.

 عل    ةل  يربي ؛ عل   خلالل يف أاي  حنيظر قي  حقاضع      لف أة     حرُّؤية
 يي قاضع جا ش  حوُمنيفرةعل   ح اين  يربُّ سر ع. ق، سر ع. قي قاضع جا ش  فلنل  ي.

قال  إلمام   ال معىن حلري ع ، ةحن رأ   حوُمنيفر س  يدي  حقاضع مع  حقاضع
ةأشار قحي. ، ة  ظفر أ ي. عل   خلالل  آلا، (3)ةقال  ملتنيل  ير ع. قحي. حيربي ، (2)قحي.

،  ح ريةحن رآه سعد  طال   حقاضع علي. سرؤية أة أباي ر ع. قحي. ، (4)صا ش  حايتائر
  أ ي. يربُّ وأظهرمها،   قا  حتلم س. س ري  تتياره  ي ر  عل   حقنح أحدمها؛ فوجهان

أة قسر ء عن ، (6)ةشثي.  ا ق     صشي ماء  إلد ةة  حيت  لف عل  شرس.، (5)ابحري ع قحي.
ةحن  لف ي (7)عل  قنحنا   إلسر ء ال يتنقيف عل   حقثنل،  حديين  حاي  لف عل  ق ائ.
أيا  ي.  حتيقصيل ، ةسعد علح.،  ن  ابحري ع قحي. قاضياً ، ال ير ع منيفر ً قي  حقاضع  الا

أة عل   حري ع قي كل ، ُ ل قي قاضع  حثلد  ينئا، ةقاي قال  قي  حقاضع، (8) ملتقدِ م
 ي(٩) ي.  حنجفاا، متنل ق سعده؟

                                                           

 (ي 12/337( قن ه  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(1

 (ي 18/4٠1(   ظر  هناية  ملطلش )(2

 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 27٩(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (3

 ( مل أقف علي.ي (4

 (ي 12/337( أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(5

 ي(364 ( تقدم يف )ا(6

 ي(418  ( تقدم يف )ا(7

 ( ر جع  ل  حصق ة  حساسقةي (8

 ( تقدما يف  حصق ة  حساسقةي (٩
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 :انلتأوفيه مس،   لف عل  عدم مقارقة  ح رن اللفظ الثاين:
  أمرين احيفالم يف ،   ق    لف ال يُقارق مرمي.  ىت يستنيف  قي. من.األوىل 

ةلل حين  عند  إلسر ء أة ،  ن ،  لن أسرأه من.    ارق.،   يف  ستيقاء   ا ِ أحدمها
، ةحن أتا من. عنضًا عن. ة ارق.  ن ، (1)أيا  ي.  خلالل  ملتقدِ م يف  ظائره ؟عند  ملقارقة
، سن ًء كاا قيمة  حعنن قدر  قِ . أة أك ر أة أقل؛ يد أال يُقارق. ةح. عنده شعءقال أاي يُر 

 إاي كاا ؛  هتا عن. ِعنضاً ، ةال  ن ه، ةحن مل يقل   قِ ع، ةحن قال  ال أ ارق   يت أستنيف
أة أ ال لن مرميًا ح. ، ةحن أ اح.  ح رن عل  ق ساا، ةقاي كاا قدره  ال، دةا  قِ .  ن 

أة  ستيقاء ،   أ ي. ينث  عل  أاي   ن حة معاةضة  ي ن أحدمها  فطريقان، ق.علي.    ار 
 ال ، قال أاي يُريد أاي ال يُقارق. ةعلي.  قُّ.، (3)   حقطع اب ن وأصحهما، (2) ال حين 

 ن  قاي كاا ،    ارق.، أة من أجنيبِ  تربي  س.، ةحن  ستنىف  قي. من ةكيل  ح رن، حين 
ةقاي  ارق. ، ةقا  قتصر عل  قنح.   ىت أستنيف  قِ ع  ال، ستنىف  قِ ع من حقظ   ىت أ

كما حن ترجي ؛   إاي مل ييفن من جنا  قِ .؛ سعد أا  ستنىف ظالرً    ةجده انقصاً 
  عل  قنيلي  ن   حنياسع ة جلاللرِ  /أ[ كاا جالاًل تُ 156 إاي / ]؛ (4) حدير ل  زين اً 

(5) ،
، (6)ةينث ع أاي خُيري  عل  تالل تقديم يف  حثيع، مل حين  أ. أردةقاي كاا من جنس. حيفني 

مري  ملست ا مُيَل  ابحقثض أة   حصِ قة  حناق، يف  حديين أاي ؛ ةأيا يف  حيفتاسة قاي شاء هللا
                                                           

 ي(414 ( تقدم ر جع )ا(1
(  تتلقن  يف  قيقة   ن حة، لل لع  ستيقاء أة معاةضة؟  ي. ةجفاا؛  حنج.   ةل  أهنا (2

 ستيقاء  ا كها  فتال  ستنىف ما كاا ح. عل   فيل، ةأقرض.  فال علي.، ةةجف. أهنا حن  
 كا ي معاةضة جلاز أا حييل ابحشعء عل  أك ر من.، أة أقل، ةملا جاز  حتقريا قثل  حقثض،
ق   كاان طعام  أة  قدين، ة حنج.  ح اين  أهنا سيع؛  هنا تثديل مال  ال،  إا كل ة  د من 

(، ةلن 5/126 فيل ة فتال، ميل  هبا ما مل ميليف.، أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )
 (ي 4/228  صح يف رةضة  حطاحث  )

 (ي 12/33٩يف  حعليل شرح  حنجيل )(، ةص  .  حر  عع 15/387( قطع س.  ملاةردي يف )(3
  لن  حاي تلط س. حنال أة مريه  قاتي صقة  جلندة ةمل خير  من  س  (  حدرل   حل ئف(4

 (ي 1/261(،  ملصثاح  ملنري )1٠٩ حدر ل ي طلثة  حطلثة )ا  
  ي(2٩8 ( تقدما يف )ا(5
 /أ(ي136،  س ة طنسقثنسر ي،  جمللد  ح اح  ) جلن لر  حث رية ((6
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عند  الطال  ة حر ِض 
ةحن أ لا  ح رن ةمنع. ي  عل    ةل  خُيري  عل  قنيلي  ن   جلالل، (1)

ةقاي ،  ن ، ةقاي  ارق. ابتتياره، (2) فن عل  قنيل  ن   مليفرَه، زمت.  قارق.  اك  من مال
كا  قاح. أسن علع  حطيربي ة حقنر ين ،  سن ًء ثثي قعساره عند   اك  أة ال؛ (3))( حلم.

ر، (4)ة ملاةردي ة إلمام  قع  ن .  حقنالا ، ةقال  حثند ياع ة سن  حصثاغ  ق    ارق. سعد  َ اي
 يةمل خيصياه  ا ق   أحلم.   اك  سقر ق.، (5)  ي. ميفرٌَه عل  مقارقت. شرعاً ؛ هيف  مليفرَ 
أة  لف ال يُقارق.  ىت يق ع ، ةحن  لف  ح رن حيق  ي  قي. قثل أاي يُقارق. 
قال  حر  عع   حقنل يف مقارقت. خمتارً  ةميفرلًا ةانسيًا ةيف   ن حة ة ملصا ة ةمريلا ،  قي.

، (7)  ي. لنا  ستنىف  قي.؛ ةقال صا ش  حن يف  يربُّ لنا اب ن حة، (6)سثا عل  قيال ما
 ي(٩)ةحيا سن ضحق ، يُوثيِد َ رقاً  ةمل  (8)خبالل ما قاح. يف  لف رفِ   حديين

 قي. ؛ ةقاي كاا ميفَرلًا أة انسياً ،  ن ، خمتار ً   هعطاه، ةحن  لف ال يعطي.  قي. 
سن ًء كاا  ملعطع خمتارً  أة ؛  ن ، أة ال يستنيف أب د ،ةحن قال  ال آتاه، (1٠) حقنالا

                                                           

ة  ظر  هناية  ملطلش   /أ(128 ح اين عشر )  جلن لر  حث رية،  س ة طنسقثنسر ي،  جمللد( (1
(، قا كقاية 13/4٩6(،  حعليل شرح  حنجيل )12/245(، رةضة  حطاحث  )3٩4/1٩)

 (ي ٩/141 حنثي. )
 ي(363 ( تقدم يف )ا(2
 ( كلمة مري ة ض ةي (3
 (،3٠8(، ست قيا  أ د  ح امدي،  ملطلش  حعايل )ا  642(   ظر   حتعليقة  حيفرب  )ا  (4

 (ي 18/382(، هناية  ملطلش )15/385  اةي  حيفثري ) ست قيا  أم  عثد هللا،
(، ست قيا  64٩(، ست قيا  أم  عثد هللا،  حشامل )ا  34٠(   ظر   ملطلش  حعايل )ا  (5

  مد  ؤ دي 
 (ي 363،425، 381 ، ةتقدم يف )ا(12/34٠   حعليل شرح  حنجيل )(   ظر(6
 (، ست قيا  أم  عثد هللاي 3٠3(   ظر   ملطلش  حعايل )ا  (7
  (، ست قيا  أم  عثدهللاي3٠3  ظر   ملطلش  حعايل )ا ( (8
حة قي (  ةكاا  حقيال أا يقنل  قا مل تقتقر   ن 3٠3( قال  سن  حر عة يف  ملطلش  حعايل )ا  (٩

رض   فال علي.،  إا يف   . قنيل  مليفره، ةقا قلنا  ال سد من رضاه،  رضع هبا، جاء يف 
 ن . ةجفاا؛ أ د ا  ال حين ،  ان  قنل عل  لا   حقنل قهنا  ستيقاء، ة ح اين  حين ؛ 

  هنا  ستيقاء من طريا   يف ي 
  (ي2٩8، 363 ةقد تقدم يف )ا( أي  حقنالا يف  ن   مليفره ة حناسع، (1٠
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 يحيفن حن كاا   ا   ميفرَلاً  قي. قنال  ن   مليفره، ميفَرلاً 
ة حيفالم  يفا كما مري يف   رت ق ، ة حرُّجن   يفا قي  حعادة   ملقارقة األمر الثاين:
ةقاي كاا ،  ن ، خمتار ً   إاي  ارق.   احف قثل أاي يستنيف  قي.؛ (1) ملتثايع  عن  جمللا

سن ًء متيفين ؛   أ ي. ال حين أظهرها؛ فطرقةحن  ارق. مرمي. ، (2)انسياً أة ميفَرلاً  قي.  حقنالا
تال اً ، (3)من  حتيعلُّا س. ةمنيع. أة من متاسعت. أة مل يتميفين ةحن كا ي   ا   احف ةأمره

ةمل يرت . ، لاف أة متاسعت.  ل  يقعل  ن   أ ي. قاي أميفن منع. من  حاي والثاين، (4)السن كج
ةلا  يقت ع   ن  ق    ارق.    . أة أبمره أة ،   أ ي. عل  قنيل  إلكر هالثالث، (5) إلمام

؛ ةحن كاان يتماشياا  نقف   احف ةمش   ح رن  نجفاا، أميفن قمساك. أة متاسعت.
ة ي  قلنا  ال حين  ،  ح رن  ملشع خبالل ما ق   كاان قائم   استدأ، (6)أظفر ا  أ ي. حين 

 ي لن  ارق  مليفاا سعد  ح  مل حين ،   احف  قارقة  ح رن
، أة ال يقرتقاا  ىت أستنيف  قيع، قرتق   حن قال  ةهللا ال املسألة الثانية

  ال حين   ىت واثنيهما، (7)  أ ي. حين  مفما  ارق أ د ا  آلترأظهرمها؛ افوجها
ةحن قال  ال أ رتق أان ةال ، ةال ييفقع  صننا من أ د ا، صا ث. يقارق كلُّ منفما

  عقدل  حيم  عل   عل كل ق ، ال ينصرل أان ةال أ ي أة، أ ي  ىت أستنيف  قِ ع
ةقاي  ارق. ميفَرلًا أة انسيًا  قي. ،  هيُّفما  ارق  آلتر خمتارً   ن    احف، منفما

                                                           

 ي /ف(151 جلن لر  حث رية،  س ة طنسقثنسر ي،  جمللد  ح اح ، )( (1
  (ي363،2٩87 ةتقدم يف )ا ( أي  حقنالا يف  ن   مليفره ة حناسع،(2
(، ةلن  ملالش كما يف ر رةضة  حطاحث  12/338( أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(3

 (ي 11/74)
 (ي 12/338ح. يف  ملقارقة،  قارق.، كاا  ا  اي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(  إا سن كج قال  ق   أ ا (4
(    . مل يعقد  حيم  عل   عل  ح رن، ةقمنا عقد 18/38٠( قال  إلمام يف هناية  ملطلش )(5

  حيم  عل   عل  قس.، ةمل ينجد من.  عل يف  ملقارقةي 
، ةلن  حص يح يف رةضة  حطاحث  (12/338( أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(6

 (ي 7/252(، ة حنج.  ح اين  أ . ال حين ، ةجلم س.  ح ل يل يف  حنسيط )11/74)
(، 12/33٩(، ةأظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )8/13٩(  تتاره  حث ني يف  حتفايش )(7

 (ي 11/75ةلن   صح يف رةضة  حطاحث  )
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 احيم  ، أة  ىت تن ِ ي   قِ ع،  قِ ع من قارق   ىت أستنيف تةحن قال  ال ،  حقنالا
سن ًء  ارق.    . أة دة .  اريً  أة ؛  إاي  ارق.  ح رن خمتارً   ن ، منعقدة عل   عل  ح رن

ة حظيالر ، (1)ةقال صا ش  حتيقريش  قاي  ري من.  قع  ن . قنال  ن   مليفره، مري  ارق  
  أ ي. عل   حقنح  يف  ن   مليفره أحدمها؛ فطريقان إاي  ارق. انسيًا  ة ميفَرلًا ، (2)  ةل

ةحن  ري ، (3)ة التتيار يُعترب يف  عل  حقاعل دةا مريه،    حقطع اب ن والثاين، ة حنياسع
قال  حر  عع  ةجيعء ةجٌ. أاي  ح رن قاي متيفين من متاسعت.  ل  ،   احف من  ح رن مل حين 

 ي(6)  ةأشار يف  حثسيط قي أ ي. حين (5)قال يف  حايتائر، (4)يقعل حين 
 :اللفظ الثالث: الض رب

ن.  ال يربُّ سنضع  حيد ة حسي ، تعليقي  حيم   ا ُيسمي  ضرابً ،  لف حي رسني. 
عل   (1٠)ة حليطَمة (٩)مةة حلييفي  (8)ةيربُّ ابحنَكلة، ة تيف  حشيعر (7)ةال ابحَعضِ  ة حَقريا، ةر عفما
 ال يربُّ ، ةيُشرت.  ي.   ياة، (12)ةال يُشرت. يف  ح يرف  إليالم عل   حصي يح، (11) حصي يح

                                                           

 ، أم  عثد هللاي (3٠8(   ظر   ملطلش  حعايل )ا  (1
 (ي 11/75( لن  ملالش كما يف رةضة  حطاحث  )(2
 (ي 12/338( لن  تتيار  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(3
 (ي 12/33٩(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(4
 ( مل أقف عل  من  قل عن. مري  ملؤحفي (5
 –قال  ةقاحن  ترا  ملساةقة (  أ . عل  قنيل  إلكر ه،   425(  كر  ح ل يل يف  حثسيط )ا  (6

 مقارقة؛ ةحاا جعل مثطال حل يار يف  حثيعي  -أي  ملتاسعة
(، حساا 5/71  أتاا     إل ساا  صثعي   ىت تؤمل.ي   ظر  مقاييا  حل ة )(  حقرا(7

 (ي 18/87(،     حعرةل )7/7٠ حعرف )
(، 1٠/176 حيفف، عل   حصدر أة  حثطني   ظر   ايش  حل ة )(  حنكلة   ح رف جبمع (8

 (ي 5/21٩(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )6/13٩مقاييا  حل ة )
(، 12/547(، حساا  حعرف )5/264(  حليفمة   ح رف ابحيد جممنعةي   ظر  مقاييا  حل ة )(٩

 (ي 33/432    حعرةل )
(، جممل 13/241 حيدي   ظر   ايش  حل ة ) (  حلط   ضرف  خلد ةصق ال  جلسد سثسط(1٠

 (ي 8٠8 حل ة السن  ارل )ا  
 (ي 12/34٠( ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(11
 (ي 12/34٠( جلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(12
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 مسائل:وفيه ، /ف[156/ ]ةيربُّ س رس. جمننانً أة م م  علي. أة سيفر انً ، س رس. ميتاً 
 حقنر ين ة إلمام  -قال  اعة من  خلر سا ي  ،  لف حي رسني. مائة تشثة  األوىل

ق   عل  ، ضرسة ة  دة (2)علي. مائة  ر خ (1)يربُّ س رس. سُع يفال -ة ح ل يل ة حث ني ة حر  عع
ا كليفا أصاست. ةال يصحُّ ،  حشيماري  ة عرُتن علي. أباي حقظ  خلشثة ال يصُدق عل ، (3)أهني

قال أاي حُيمل عل  ُعريل جرل عادل ألل. قطالق  خلشش عل  عيد ا  حشيماري 
ةكا  ، (4)

أة مائة سن. مشدةدة ، يربُّ س رس. سُع يفال علي. مائة  ر خ،   يف  حن قال   جلد ي. مائة
ع أتثري  ح  يف ةييفق، ةال ُيشرت. يف  صنل  حربِ  مالقاة  ح يرف  حثشرة، ضرسًة ة  دةً 

  أ ي. ال ُيشرت. مالقاة  جلميع سد . أة أظهرمها؛ وجهانةيف معىن قصاسة  حيفلِ  ،  حثدا
ةال ي رُّ ، (6)حبي  يناح. ثقل  جلميع؛ سع فا عل  سعضق  (5)ةييفقع ق يفثال، ملثنس.

ع سد .   أ ي. ال سدي من مالقاة  جلميواثنيهما، كاح ياف؛  ةس   حثعض يدي. يلنحة  حثعض س  
، يف  صنل شر.ق  حربِ  من  حقعل ة ملماسة شيفيفناةحن ، ةال ييفقع  ال يفثال، أة ملثنس.

قال  إلمام ة ح ل يل  ة ،ي عل  أاي حن  لف ال يدتل  حدي ر قال أاي ، (7) احني،ُّ أ ي. ال حين 
؛ طريقانفا ة ي، (8)أ ي. حين ،  دتل ةمال زيٌد ةمل يُعل  لل شاء دتنح. أم ال؟، يشاء زيدٌ 

                                                           

حيت عليفا  حثسر ة حتمري   ظر   حل لر يف   لن  حعرجنا  حاي  ي. أمصاا  حشماري   (  حع يفال(1
 (ي 3/1٩6(،  ايش  حل ة )11/425(، حساا  حعرف )251مريش أحقاظ  حشا عع )ا  

(  حنفاية يف مريش   دي  7/263  لن  حاي علي.  حثسري   ظر   ايش  حل ة )(  حشمر خ(2
 (ي 2/5٠٠ة  ثر )

(،  حعليل 8/145(،  حتفايش )7/252(،  حنسيط يف  ملالش )18/4٠3 ظر  هناية  ملطلش )(  (3
 (ي 12/34٠شرح  حنجيل )

 (، أم  عثد هللاي 3٠٩( لا   العرت ن  كره أي ا  سن  حر عة يف  ملطش  حعايل )ا  (4
(، حساا  حعرف 5/154 ح  طي   ظر  مقاييا  حل ة )  من  حيفثا، ةلن  حَسد ة (  ال يفثال(5

 (ي 16/425(،     حعرةل )6/1٩٠)
 (ي 11/77(، ةلن   صح يف رةضة  حطاحث  )12/341( أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(6
 (ي 7/85(   ظر    م )(7
 (ي 7/253(،  حنسيط )18/4٠5(   ظر  هناية  ملطلش )(8
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  ة حر  عع ة حقنر ين ة سن  حصالح  قلن ،   تقرير  حنيصي والثاين،   قثثال قنح   يفماأحدمها
 ل  يدتل ةمال ةمل يعل  ،  حني،  ح اين  يما ق    لف حيدتُلن  حدي ر  حينم قال أاي يشاء زيد

قنالا ابحقنح  يف قعتاق قال  حر  عع  ةيشث.  ح، (1)ة يفن  يف  حنيصًّ   حطيريق ، مشيئت.
ةقاي ثثي  خلالل يف  ملشيئة أ ي. ، ة حظالر لنا أ ي. ال حين ، عن  حيفقارة تربه ملنقطع 
ة يفن   حطيريق  ، (3)ة حعر قينا ة ملاةردي جلمن  أباي ال  ن  يف مسهحة  ح يرف، (2)حين 

   دتلني  حدي ر  حينم قال أاي  قاحن    ،ي عل  أ ي. حن قال، يف  حتيعليا  شيئة زيد ةعدمفا
ةيف  ظريه ق    لف ، (4)عل  أاي حين ، ةمل تُعل  مشيئة زيد،  ل  يدتل  ي.، يشاء زيد

 منف  من قال  ، قاحن   ة ا يف  يف   ملشيئة سن ءٌ ، (5)عل  عدم  حدُّتنل أ ي. ال حين 
 ح ا ية عل  ما ق   ةيف ، ةمنف  من  ل   ةل عل  ما ق   مال زيد، (6) يفما قنالا

ة جلمفنر سنيةي  يف مسهحة ، (8)ةمنف  من قطع حبن .  يفما، (7)ماف ةأميفن معر ة مشيئت.
ةقال  سن  حصثاغ ، (٩)أة يظنيفا،   أاي يش  يف  إلصاسةس ح يرف يف عدم   ن  
ةلن قال  حنينةي  ، (11)ةقمنا ال حين  ق   ظني قصاسة  جلميع، (1٠)ة ملتنيل  ق   ش   ن 

                                                           

(، شرح مشيفل  حنسيط 12/341(،  حعليل شرح  حنجيل )313عايل )ا  (   ظر   ملطلش  ح(1
 (ي 4/324)

 (ي 12/341(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(2
 (15/451(   ظر    اةي  حيفثري )(3
 (ي 8/4٠5(   ظر  خمتصر  مللين )(4
 (ي 7/66(   ظر    م )(5
  ( عن  سن أ  لريرةي371(  يفاه  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )(6
 ( عن أ  قس اق  ملرةزي ةمريهي 286(  يفاه  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )(7
 ( قي أ  قس اق  ملرةزي أي اي 56٩(  سث.  سن  حصثاغ يف  حشامل )ا  (8
(،  حعليل شرح 3/1٠8(،  ملفاف )8/1٠8(،  حتفايش )287/ 15(   ظر    اةي  حيفثري )(٩

 (ي 11/78(، رةضة  حطاحث  )12/234 حنجيل )
 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 282(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (1٠
 (ي 685(   ظر   حشامل )ا  (11
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ةقال  إلمام   حنج. عندان أاي يقع  ح يرف عل   احة ، (1)حيفن   ةل أصحُّ ،  سن
ةال يثُعد  عتقاد  حرب ِ ، ي لش عل   حظنِ   صنل  ملطلنف من.

، ةق   قلنا  ال حين ، (2)
 يةال ي رس. حيستيقن  حربي ،  احنر  أاي ال ييفقِ ر أ ٌد اب ن 

 مل حين  س رس. سِع يفال علي. مائة  ر خ ،  حن  لف حي رسني. مائة مرةالثانية
ةحن قال  ، ةال س رف ة  دة، ةال  ائة سن. مشدةدة، ِصع ق ةال  ائة عِ ، ضرسة ة  دة

ةكالم ،   يربُّ س.واثنيهما، (3)  أاي   يف  كاح أظهرمها؛ فوجهان،  ضرسني. مائة ضرسةق 
قال  سن  حصالح  ةينث ع أاي ، (4) إلمام يُقف  أاي شي . يشرت. عل  لا  تن يل  ح يرابل

 ي(5)ال ُيشرت.
 فرع:

 قع  ن . ،  سلي  عل  قنمق لن  يف  ةمل يعل  س.، حن  لف ال يسلِ   عل  زيد
ةرتيث.  إلمام عل  ما ق   سلي  علي. يف ظلمة ةمل ، (6) حقنالا يف  ن   حنياسع ة جلالل

ةجعل لا  َأةيي سعدم   ن ،  قع  ن . قنالا، يعر .
ةمن رتيش  ن / ، ةخير  من.، (7)

،    حقطع اب ن أحدمها؛ طرق ثالثة/أ[  جلالل عل   حنياسع عل  ما سيها 157]
ةحن ي (٩)ةرأ   ملاةردي   ن  أظفر،   أاي  ي. قنح والثالث، (8)   حقطع سعدم.والثاين

                                                           

 (ي 11/78(   ظر  رةضة  حطاحث  )(1
 (ي 18/4٠5(   ظر  هناية  ملطلش )(2
(، ةلن   صح يف رةضة  حطاحث  12/341( أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(3

 (ي 11/78)
(   لن قال   ضرسن. مائة ضرسة،  قد قال   ص اف  18/4٠6مام يف هناية  ملطلش )( قال  إل(4

ال سد من  ح رابل  ملتن حية؛  إا  حرجل  عتىن  ضا ة  حعدد قي  ح رف،  لتقع  ح رابل عل  
  العتياد  يفا متن حية   ح رسة سعد  ح رسة،  ىت تنتال  ح رابل  ملاكنرةي 

 (ي 4/325ط )(   ظر  شرح مشيفل  حنسي(5
 ي(2٩8 ( تقدم يف )ا(6
 (ي 18/364(   ظر  هناية  ملطلش )(7
 (ي 18/365( ةلن قنل  حعرقي ، ة إلمام ةشي .ي   ظر  هناية  ملطلش )(8
 (ي 15/445(   ظر    اةي  حيفثري )(٩



يْمان كتاب                             اجلواهر ابلحرية  
َ
  األ

 
432 

، (1)ثاا قنالا مرتي ؛  دتل عل  قنمق لن  يف  ةمل يعل  س.، قال  ال أدتل عل   الاق 
ةُتر ِ  من. طريقاا، (2)ةأةي اب ن 

ةحن سلي    احف عل  ترا  حسيالم عل  زيد ي (3)
قال  حر  عع  ةجيعء ،  إاي قَصد  حسيالم علي. معف   ن ؛ ةمل يعل ، عل  قنمق لن  يف 

 ةقا  ست ناه، ةقا  ست ناه سلقظ.  قال  ال عل   الا مل حين ، (4)أ ي. ال حين ؛  ي. ةج.
؛ ةقاي مل يست ن. ةأطلا  قنالا، ةقاي مل يقصده ابحسيالم، (5)سنيية  يفاح  عل   حصي يح

ةجيعء لا   حتيقصيل ة خلالل  يما ق   سلي    احف من صالت. ، (6)أظفر ا  أ ي. حين 
 دتل عل  قنمق لن  يف  ، ةأما حن قال  ال أدتل عل   زيد، ةزيٌد من  ملؤمتِ   س.

   حقطع والثاين،    ي. قنالاأحدمها؛ فطريقان.  قصد  حدُّتنل عل  مريه ة ست ناه من
ةحن كاا زيد ة ده يف  حثيي  دتل   احف ةمل يعل  ، (7)ة حظالر   ن  لنا، اب ن 

ةقاي كاا يف ، (٩)ةتريج. سع ف  عل  قنيل  ن   جلالل، (8) احني، أ ي. ال حين ؛ س.
ةحن كاا يف ، ةَأةيي أباي ال حين ، (1٠) حصُّنرة  ملتقديمة اعة ةمل يعل  س. رت ش  ح  عل  

ةقاي عل  أ ي.  ي. ،  حثيي ةمل يعل  س. ةدتل حش ل آتر ك مل متا  ةأةي سعدم   ن 
ةحن كاا   احف يف ، (11)أ د ا   حقطع سعدم   ن ؛ ةقصد  حدُّتنل حش لق  طريقاا

؛ فطريقانةقاي أقام ، مل حين  إاي تر    احف يف   ال ؛ سيي  دتل علي. زيد
                                                           

 (ي 8/121( أي مرتثاا عل  قنيل  ن   حناسعي   ظر   حتفايش )(1
 (ي 11/8٠(   ظر  رةضة  حطاحث  )(2
( عل  طريق ؛ أ د ا   حقطع اب ن ، 342( ترج.  سن  حر  عة يف  ملطلش  حعايل )ا  (3

 ة ح اين  ي. قنالاي 
 (ي 12/32٩(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(4
 (ي 11/8٠( لن  ملالش كما يف رةضة  حطاحث  )(5
 (ي 12/344( أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(6
 (ي 11/8٠  ظر  رةضة  حطاحث  )( ةلن  ملالش (7
 (ي 8/4٠2(   ظر  خمتصر  مللين )(8
 (ي 12/345( منف   حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(٩

 ( ر جع  حصق ة  حساسقة(1٠
 ي. قنح ي أ د ا  حين ؛ حنجند  حدتنل علي.، ة ح اين  ال حين ؛   .  ( ة حطريا  ح اين  أا(11

 (ي 12/344(،  حعليل شرح  حنجيل )8/121فايش )مل يقصد  حدتنل علي.ي   ظر   حت
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  والثاين، (1)  أاي يف   ن  تال ًا مثنييًا عل  أاي  ستد مة  حدُّتنل دتنٌل أم الأحدمها
ةحن دتل علي.  ملساد أة  حيفعثة مل ، (2)ةلن  ملنصنا  حصي يح،  حقطع سعدم   ن 

 يةكا    ميام ة حيفنيسة ة حثيعة، (3) ،ي علي.، حين 
 خامتة:
أة ، من قنلق أة  علق يف  احة  سياا   احف؛ ةجد  حشيعء  فلنل عل   قي.ق   

 إ   قال  ةهللا ،  قع   ن  تقصيل ةتالل؛ أة  جلفل أب ي.  فلنل علي.،  إلكر ه علي.
ةحن ُ ل قفر ً ، كما حن ركش د سية ةدتلفا،  ال أدتل  حدي ر  ُ مل    . ةأُدتلفا  ن 

  أ ي. عل   حقنح   الثن  والثاين، (4)   حقطع أب ي. ال حين حُّهماأص؛ فطريقان؛ ةأُدتل
ةدتل  (5)ةحن ُأكرِه  إلكر ه  حشيرعع  ملتقدِ م يف  حطيالقي  يما ق   دتلفا سنقس. ُميفَرلاً 

ةكالم ، (6)أ د ا  أ ي. حين ؛  قع  ن .  حقنالا  ملتقدِ ماا يف تعليا  حطيالق؛ سنقس.
، (8)ة حققيال  تتار يف  حطيالق   ن  ةيف  حيم  اب  تعاي عدم.، (7))(  إلمام ة ح ل يل

أاي  (1٠)ةرة   حشي   سن  حصيالح عن  إلمام عن.، (٩)قال  إلمام  ةلن شعء  تت،ي س.
ةعن  سن سلمة   حقطع سعدم ، (11)ةأاي  حقنح  يف  حيم ،  حطيالق يقع قناًل ة  د ً 

                                                           

 (ي 35٠ ( تقدم يف )ا(1
 (ي 7/78(   ظر    م )(2
 (ي 7/78(   ظر    م )(3
 (ي 11/7٩( لن  ملالش كما يف رةضة  حطاحث  )(4
 /أ(ي 2٠ حر سع، )ز( ) جمللد (  جلن لر  حث رية (5
 حقعل، ةلا  حيا سقعل شرعاي   ظر  ( ة حقنل  ح اين  أ . ال حين ؛   .  آلا علا عل  (6

 (ي 7/254 حنسيط )
 -كما  كر  ملؤحف-(  حيفلمة مري ةض ة، ة إلمام ة ح ل يل  كر يف  ملسهحة ةجفاا؛ أ د ا  (7

ال حين ؛   .  آلا علا عل   حقعل ةلا  حيا سقعل  -أ . حين ؛   . دتل  حد ري ة ح اين 
 (ي 7/254سيط )(،  حن 14/13٩شرعاي   ظر  هناية  ملطلش )

 (ي 14/14٠(   ظر  هناية  ملطلش )(8
 (ي 14/146(   ظر  هناية  ملطلش )(٩

 ( أي  عن  حققالي (1٠
 (ي 14/156(، هناية  ملطلش )4/331(   ظر  شرح مشيفل  حنسيط )(11
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ةجيري  حقنالا  يما ق   ةجد ، ةأسطل  آلتر، (1) عع  تتارهةقال  قاي  حشا،   ن 
ة ا مرتيثاا عل  مسهحة ، كما حن دتل  حدي ر انسياً ،   فلنل علي. عل  ةج.  حنِ سياا

 ُ ر ِ   ي. ، (3)ةقيل  عيفس.، (2) قيل   حنياسع َأةي اب ن ، ة تتلقن  يف ترتيثفا،  مليفَره
كما حن دتل  حدي ر ،  حن ةجد  فلنل علي. جالاًل س. ةجير ا  يما، (4)طريقاا آتر ا

ا  فلنل عليفا  خلالل  ي. عل   خلالل يف  -ةمن  سع.  -ةرتيش  إلمام ، جالاًل أبهني
، (6)ةص ح   ك رةا  حقنل سعدم   ن ، ةرأ   جلالل أةي اب ن ، (5) حنياسع

، (8)ة سن  حصيالح (7)عثد  حسيالمةممن رجي .  حشي اا  سن ، ةص ح  اعة ك رية مقاسل.
ةتنقيف يف  إل تاء  يفا  حقاضع أسن  امد ةأسن  حقيان ةأسن  حقاس   حصيمري 

ين  سن رزين، (٩)ة ملاةردي   ق   ُةجد  فلنل علي. يف (1٠)ةقال قاضع  حق اة تقع  حدِ 
                                                           

 (ي 33٠(،  ملطلش  حعايل )ا  11/7٩(، رةضة  حطاحث  )5/1٩٩(   ظر    م )(1
(،  ملطلش  حعايل )ا  11/7٩أك ر ةقنعاي   ظر  رةضة  حطاحث  )( ةعللن  أبا  حنسياا (2

 (، ست قيا   م  عثد هللاي 33٠
(  ة رة جيعل  حناسع أةي أبال حين ؛  ا 12/343( قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(3

قد  حنسياا أك ر ةقنعا،  فن أةي أبا جيعل عار ، ة رة جيعل  حناسع أةي أبا حين ؛   . 
ينسش قي  حتقصري سرتا  حت قظ، ةيدل علي. أا من أكره عل  قتالل مال  ح ري، ال يستقر 

 (ي 18/362علي.  ح ماا، ةمن أتلق. انسيا يستقر علي.  ح مااي ة  ظر  هناية  ملطلش )
(  حطريا   ةل   حقطع اب ن ، ة حطريا  ح اين   حقطع سع    ن ي   ظر   حعليل شرح  حنجيل (4

 (ي 33٠(،  ملطلش  حعايل )ا  12/343)
 (ي 7/255(، ةممن  سع.  ح ل يل يف  حنسيط )14/14٠(   ظر  هناية  ملطلش )(5
( منف    سن كج، ة حثند ياع، ة فاملع، ة سن  حصثاغ ة حرة يني   ظر   ملطلش  حعايل )ا  (6

 (ي 11/66(، حبر  ملالش )633(،  حشامل )ا  331
 ( مل أقف عل  قنح.ي (7
 (ي 4/328(   ظر  شرح مشيفل  حنسيط )(8
 (، 4/328(، شرح مشيفل  حنسيط )15/367(   ظر    اةي  حيفثري )(٩

حبماة، ةتنيف  ه(6٠3)( لن أسن عثد هللا،  مد سن   س  سن رزين   مني، ةحد سنة (1٠
(، طثقال  حشا عية  حيفرب  3/16ي   ظر  ة حن يف ابحن يال )ه(68٠)يف  حقالرة سنة 

 ي (8/47)ثيفع حلس



يْمان كتاب                             اجلواهر ابلحرية  
َ
  األ

 
435 

كما حن  لف ال يدتل  حسُّلطاا ؛   إاي كاا   احف قصد  حتيعليا  فض؛    ن ل لاه
س. ةقن  طالق. ة ن .   ملقطن  املالش ، أة ال حيجُّ  حنيال لا   حعام،  حثلد يف لا   حينم

ةقاي قصد تعليا  فلنل علي. حيفن . يعل  أ ي. ير  خماحقة ميين. أة ، يف  حيم  اب  تعاي
أ ي. ،  املالش يف  حصُّنرت ؛ حيم  عل   عل  قس. أاي ييفنا ر دعة ح. عن  حقعلقصد اب

 اي  جلالل ة حنياسع حيسا ؛ /ف[157حين  سقعل  فلنل علي. جالاًل ةال انسياً/ ]ال 
ةقاي أطلا ،  يظفر ةقن   حطيالق ة  ن ، ةقاي  عل. ميفرَلا إلكر ه ال ينايف  حتييفليف، ميفليق 
ةلع  حيت أطلا  حوُمعظَُ   يفا ؛ قصد تيفليقًا ةال تعليقًا   ًا سل أترج. خمر   حيم ةمل ي

ةأما من حيلف عل   عل ،  ُي تار أي ًا أاي ال يقع عالقت. ابحقعل انسيًا أة جالالً ،  حقنح 
ةال  رق ي (1)  تف ،  قس.  ال مينع. ةقن  طالق. ابحنِ سياا ة جلفل قال عند قصد     ة ملنع

يف جر ا  خلالل يف    ن ل  ح الث س  أاي ييفنا  حقعل من   احف ةمريه عل  
ةلن ممن ،  قعل. انسيًا أة ميفرَلًا أة جالالً ،  إ    لف أاي زيدً  ال يقعل كا ، (2) ملالش

ة عل  جملننا ، كقعل  حسُّلطاا مع  حعن م؛   إاي كاا ير عي.، أباي كاا ير عي.؛ يتهثير خبال .
ةقد تقديمي طريقة قاطعة اب ن   يما ق   ،  ن    احف قطعاً ،   حاي ال قصد ح.ة حصييب

ةةجيفنه أباي لاه   منر ، (3) قارق. انسياً أة ميفَرلاً ، قال  ال  ارق  مرميع  ىت أستنيف  قِ ع
 ي(4)ةتقديم أي اً ح.  ظري يف  حطيالق، مما يُؤث ِر يف  اِ    احف دةا مريه

 إاي قلنا  ال حين  ؛ يقعل كا  عمدً  ةال انسيًا  ن  سقعل. انسياً  ةحن  لف ال 
؛  إ   دتل  جلالل  حدي ر ةأقام هبا سعد  حعل  مع متيفُّن. من  خلرة ؛ يف    ن ل  ح الثة
، (5)سناًء عل  ما حن  لف ال يدتلفا ةلن  يفا ةمل خير  لل حين ؟،  قع  ن . قنالا

ةلن  -  أحدمها؛ وجهانل علي. يف    ن ل  ح الث ةيف  حنالل  حيم  سقعل  فلن 

                                                           

(،  ملطلش 7/581( مل أقف عل  كالم  سن رزين كل.، ةةققي عل  سع . يف   حنا   حنلا  )(1
 (ي 8/118(،  قة  فتا  )334 حعايل )ا  

 (ي 11/7٩(   ظر  رةضة  حطاحث  )(2
 (ي 428 ( ر جع )ا(3
 ي )/أ141.( )( جمللد  ح امن  س ة (   ظر   جلن لر  حث رية، (4
 ي(35٠ يف )ا ( تقدم(5
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 ي(2)  الوأشبههما،  ع  -(1)  ظفر يف  لية  حرة ين
، مل حين  قطعاً ، قي  حدي ر يف  نم. -عل  عدم  حدتنل  -ةحن تد ر     احف  

كا صثاف  ملاء  حاي  لف عل  شرس. قثل ؛  ةيُل ا ابإلكر ه  ن ل كلِ  ما يقنل سقن ت.
يف   صثاف  -ةقال  إلمام ، كمن  لف عل  ضرس.؛  ةمنل من تعليا س.، ن من. حتيميفُّ 

ةجيري ، (3)ةأةي سعدم   ن ،   ينث ع أاي يُرتيش  خلالل  ي. عل   مليفَره- ملاء ةحننه 
 قعل. أة مريُه انسيًا ح. أة جالاًل أب ي.  فلنل ،  حقنالا  يما ق    لف عل   قع  عل

سن ًء كاا ؛ ةحن ابحطيالق،  سن رزين لنا   ن  يف   لف ابملاكنر ة تتار  حقاضع، علي.
 ي(4)حقد كاا كا ، كقنح.   حطيالق يللم ؛  سصي ة  حتيعليا أة  ا لن يف معناه

 فروٌع خنتم هبا الكتاب:
م ال ، ة حعام قد يُت صي،،    حليقظ  خلاا يف  حيم  ال يُعمي  ابحسثش ة حنِ يةمنها
تنعقد ميين. عل  ، ميني علي. ق ساٌا  يقنل  ةهللا ال أشرف ح. ماًء من عطش   ةل  أاي 
، ةقاي  ن  أ ي. ال ينتقع سشعء، ةحثا ثياس.،  ال حين  أبكل طعام.،  ملاء تاصة

ا يؤث ِر  حنِ ية  ي  حيتمل  حلقظ  حوَمنني جفة ، تقت ع ما  ن ه (5) املنازعة  حن قعة ةقمني
أة ال أكلِ   ، كما يف قنح.  ال آكل طعاماً ،   تارة ييفنا ابحنِ ية؛ حعامةأما ختصي،  ، جتنُّزق 
ة رة سُعرل ، كما يف قنح.  ال آكل  حرُّؤةل؛  ة رة سُعرل  الستعمال، ة ن  معييناً ، أ د ً 
 يعل   حصيالة  حشيرعية، كما حُيمل قنح.  ال أصلِ ع؛   حشير 

كما حن قال  ؛   رة ابحنِ ية (7)ي  جملازق (6)  أاي  حلقظ قد ينصرل عن  قيقت.ومنها
                                                           

  (ي12/342مل أقف علي. يف   لية، ة  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( (1
 (ي 12/343( لن   شث. عند  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(2
 (ي 18/362(   ظر  هناية  ملطلش )(3
 (ي 8/118(،  قة  فتا  )334(،  ملطلش  حعايل )ا  7/581(   ظر   حنا   حنلا  )(4
 ن قعة سينفماي ( أي  ح(5
ي   ظر   حثالمة  حعرسية س.   لع  حل قظ  ملستَوعيَمل  يما ُةِضع ح. يف  صطالحق  حت اطش(   قيقة(6

 (ي 183(، معا  ح ة  حققفاء )ا  2/217)
  لن  حل قظ  ملستعمل يف مري ما ُةِضع ح. يف  صطالح  حت اطش سقرينةي   ظر   حثالمة (  جملاز(7

 (ي 4٠5(، معا  ح ة  حققفاء )ا  2/128 حعرسية )
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دةا ،  ُيقثل يف   لف اب  تعاي، ةقال  أردل سيفن. دةا ما ميليف.، ال أدتل د ر زيدق 
ةم يل.  حقاضع  ا ق    لف ، ة رة ييفنا  جملاز متعاَر ًا ة  قيقة سعيدة،  حطيالق ة حِعتاق

ةقاي  ، مثر ا دةا   مصاا ة  ةر ق  ُت مل  حيم  عل ، (1)ال أيكل من لاه  حشيارة
حُيمل ، كما حن قال  ال آكل من لاه  حشياة؛  كا ي   قيقة متعاَر ة ُ لي  حيم  عليفا
 يعل  أكل  مفا دةا حثنفا ة    تاجفا

قال  حث ني  ،  ن ،  اسح شاة يف سطنفا جن ،   حن  لف ال ياسح جنيناً ومنها
 ي(2)مل حين ،  اسح شاة  يفا جن ٌ ، ياسح شات  ةحن  لف ال، ةحيتمل أاي ال حين 

ةقاي  ن  ابح ا ية ،  إاي  ن   حتيهكيد  يم  ة  دة؛   حن كرير  حيم  عل  شعءومنها
؛  ي. ةجفاا، قاي أطلا  فل يللم اب ن  كقيارة أة كقيار ا؟، /أ[ أتر 158مييناً/ ]

، كما حن قال  ةهللا  دتلني  حدي ر؛  َقَس ةحن كرير  ملقَس  علي. دةا  ح، (3)أص فما    ةل
ةقاي  ن  ، (4)ةكا  قاي أطلا عل   حظيالر،  فن مي  ة  دة قاي  ن   حتيهكيد،  دتلني  حدي ر

ا ميٌ  ة  دةٌ ،  الستئنال  نجفاا  ي(6)ةقد مري ، (5) تتيار  سن كج  أهني
يُعتمد  ملل  ،  مل ال يف  حيم   ملعقندة عل   ململنا -  قال   ليمع ومنها
 إ   ، ة ملعقند عل  مري  ململنا  مل ال يُعتمد  مل ال دةا  مل ال قحي.، دةا  ململنا

ةحن  لف ال ،  يفليمف   ن ،   مل  عثيد ً ، ةال عثد ح.،  لف ال ييفلِ   عثيد  الاق 
 ي(7)مل حين ،   ُةحد ح. سننا  يفليمف ، ييفلِ   سَِني. ةال  سن ح.

ةحن ، ة  حف ة حالم حلانا،  ن  سيفالم ة  د، ال  ال أكلِ    حنيال  حن قومنها
 ي  صر ي  حيم  قي ثالثة،  لف ال ييفلِ   انساً 

 إ   ،   يف كتش   نقية أاي  ملعر ة ال تدتل  ي  حنييفرة(8)  قال  حر  ععومنها
                                                           

 (ي 12/347(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(1
ةال   حتفايش مل أقف علي. يف(، ة 4/277سىن  ملطاحش )أ  ليفا عل ه زكر     صاري أي ا يف( (2

 (ي 2/713ةةققي علي. يف  تاة   سن  حصالح ) يف  تاة   حث ني،
 (ي 11/82( ص  .  حننةي يف رةضة  حطاحث  )(3
 (ي 11/83(، ةلن  ملالش يف رةضة  حطاحث  )12/347( أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(4
 (ي 11/83ة  حطاحث  )(، ةلن  ملالش يف رةض12/347(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(5
 ي(351 ( ر جع )ا(6
 (ي 11/83(، رةضة  حطاحث  )12/347(   ظر     حعليل شرح  حنجيل )(7
 (ي 12/347(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(8
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؛ ل لنةمل يدت، دتل  ي. مري   احف، أة ال يلثا قميصع، قال  ال يدتل د ري أ د
، ةكا  حن عريل  قس.  ضا ة  حقعل،   ي. صار معر ة  ضا ت.  حدي ر ة حقمي، قي  قس.

ةحن عريل مريه ابإلضا ة قحي.  قال  ال ، كما حن قال  ال أُحثا لا   حقمي، أ د ً 
،   ي. صار معري اً ؛ مل يدتل  مل ال قحي.، أة ال يلثا قميص.، يدتل د ر  الا أ د

،   ي. متيصل س.؛ مل يدتل لن، ةأشار قي يده، ل  ال قطع لاه  حيد أ دٌ ةكا  حن قا
ة حسياسا قي  حقف   يما قثلفا ، قال  حري  عع  ةقد يُتنقيف يف لاه  حصُّنرة، (1) صار معري اً 
عل   خلالل يف أاي  مل اِطش لل يندر   (2)ةجينز أاي خُتري   حصُّنرة   ةي، ما  كرةه
قال  حنينةي  ة حنج.  جللم سيفلِ  ما  كرةه، (3)اف؟ ي  خلط

 ي(4)
ق   دتلي س   قي   قت ي ،   أاي كلمة  أة(6)  يف كتثف (5)  قال  حر  ععومنها

ةق   دتليي س  قثثات   (7)﴾حج  يث جث  مث  ىث ىتيت ﴿ كما قال تعاي ؛    تقاؤ ا
أييتفا ، أدتل لاه  حدي ر أة ال،  إ   قال  ال أدتل لاه  حدي ر،  قت ي ثثنل أ د ا

، سري سدتنل ة  دة منفما، أة لاه  حدي ر، ةحن قال   دتلني لاه  حدي ر، دتل  ن 
 م    حينم ، ةال دتلي لاه  حدي ر   تر   حينم، ةحن قال  ال أدتل لاه  حدي ر أسد ً 

 ح ا ية   اي عدم دتنل  ُ ةي شر.  حرب ةعدم دتنل، ةمل يدتل ة  دة منفما  ن 
قال  حر  عع  ةيُشث. أاي ، (8) إ   ُةجد شر.   ن   ن ، يف  ح   حينم شر.   ن 

                                                           

(،  حدر  مل تار ة اشية  سن عاسدين 4/331(،  حث ر  حر ئا )3/8٠(   ظر  سد ئع  حصنائع )(1
 (ي 3/825)

 يدتل د ري أ د، أة ال يلثا قميصعي  ( ةلع ق   قال  ال(2
(، ة تتلف   صنحينا يف لل  مل اطش يندر   ي 12/348(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(3

 خلطاف أةال؟ ، عل  قنح ؛  حقنل   ةل  أا  مل اطش يدتل  ي  خلطاف، قال سدحيل 
دتل.ي   ظر  قرشاد خيرج.، ةلن  حاي علي.  جلمفنر، ة حقنل  ح اين  ال يدتل، قال سدحيل ي

 (ي 26٠(، ماكرة يف أصنل  حقق. )ا  243(،  ملستصق  )ا  1/326 حق نل )
 (ي 11/84(   ظر  رةضة  حطاحث  )(4
 (، 12/348(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(5
 ( أي يف كتش   نقيةي (6
 (ي 24( سنرة   إل ساا  )(7
 (ي 4/21٩(،  فيط  حربلاين )3/81٠(،  حدر  مل تار )3/31(   ظر  سد ئع  حصنائع )(8



يْمان كتاب                             اجلواهر ابلحرية  
َ
  األ

 
439 

ةال ي ر دتنل ، كق  حلرب  أاي ال يدتل ة  دة منفما،  يُقال   يما ق   دتلي س   قي 
قاي دتل ؛ ةَ دتلني لاه   تر   حينم، ة يما ق   قال   ُدتلني لاه  حدي ر زيد ً ،   تر 

ةقال  ملاةردي  ، (1)ةقاي مل يدتلفا  حينم ةمل يُدتل   تر  زيد ً يربُّ أي اً ، تر   حينم سري   
 ي(2) ُتعليا  حيم  س.، يُرجع قي قر دت. منفا، حن قال  ال أكلُي تثل ً ةال  ماً 

ةلن  حرحياا  – ن  سش ِ   ح يُمري ا ، (3)  أ ي. حن  لف ال يش ُّ  حريحيااومنها
دةا ش ِ   حنرد ة حثنقسج - (4)سع حقار 

قال ، (8)ة حليعقر ا (7)ة ملرزَّنش (6)ة حنيرجا (5)
، (٩) ي ن  هبا  يعاً ، أما ق   قال  رحياانً ،  حر  عع  ةمييفن أاي يُقال  لا  ق   عريل  حريحياا

  ال حين  سطيش، قال  حننةي  ة حظيالر من  ي   حديحيل ةمن كالم   ص اف أاي ال  رق
 ن  سَش ِ   يع  ح  دةا  حوِمس  ، ةحن  لف ال يش ُّ مشمنماً ، (1٠) ح ُُّمري ا مطلقاً 

،  شميفما سعد  جلقال ،ةحن  لف ال يش ُّ  حنرد ة حثنقسج، (11)ة حعند ة حيفا نر ة حصيندل

                                                           

 (ي 12/348(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(1
 (ي 15/43٩(   ظر    اةي  حيفثري )(2
( 5/143   س  حيفل  ثي أت ر ال شار ح. ةح. ريح طيثةي   ظر   ايش  حل ة )(  حرحياا(3

 (ي 71طلثة  حطلثة )ا  
 (ي 2/364(،  ملصثاح  ملنري )4/4٩3(، حساا  حعرف )12/2٩ ايش  حل ة ) (   ظر (4
  لن  ثال كا شيش، طيش  حريح، ح. زلر أ ر، ي رف قي  حسن دي   ظر   حنظ  (  حثنقسج(5

 (ي 1/35٠(، معا  منت  حل ة )1/1٩4 ملستعاف )
  حقظ معرف، ةلن ضرٌف من  حشار ح. زلر ظالره أسيض ةابطن. أصقر، ح. ريح (  حنرجا(6

 (ي 2/٩12(،  ملعا   حنسيط )4/243٠طيثةي   ظر   ا  حعلنم )
(  حنظ  7/6٠1نثال، طيش  حريحي   ظر   فيف  ة فيط   عظ  )   ن  من  ح(  ملرزَّنش(7

 (ي 1/1٩3 ملستعاف )
(،  ملثسن. 2/56(، درر   يفام شرح مرر    يفام )5/2٠6(   ظر   حعناية شرح  ند ية )(8

 (ي 27/٩)
 (، 12/348(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(٩

 (ي 11/85(   ظر  رةضة  حطاحث  )(1٠
(، 11/386  تشش أ ر، ةمن.   صقر، طيش  حريحي   ظر  حساا  حعرف )(  حصندل(11

 (ي 5/1743 حص اح )
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 يأ ي. حين  سش ِ  ُدلن  حثنقسج؛ ة ي. ةج.، ةحن ش ي ُدلنفما مل حين ، (1) قع  ن . ةجفاا
سرت  جلارية عن ؛  احني، أ ي. حين  س الثة أشياء،   حن  لف أاي ال يتسري اومنه
ةاثح فا أ ي. ، أ ي. حيصل ابحتسرت ة حنطه؛ ة ي. ةج.، (2)ة إل ل ل، ةةطئفا، أع   حنيال
 يييفقع  حنطه
،   دم. من مري أاي يستدعع   احف من.  ح ،   حن  لف ال يست دم  الانً ومنها

 يمل حين 
/ف[ ثناًب ةصلي  158 قرش  ي./ ]،   حن قال  ال ُأصلِ ع عل  لا   ملصلي هاومن

كما حن قال  ،  ةقال  ن ، مل حين ،  إاي قصد أ ي. ال يثاشره سقدم. ةجثفت. ةثياس.؛  نق.
ةحن عليا  حطيالق   قال  أردُل أين ِ ال ،  صلي  عل   صريه، ال ُأصلِ ع يف لا   ملساد

 يةيُدين، ل يف   يف مل يُقث، أابشره
، حين  س الث  ينماً ، ةلن يف تالل شفر لاللق ،    لف ال ييفلِ   زيدً  شفر ً ومنها

ةقاي  لف يف تالل  حينم   تري ةتر   حَشفر سعده انقصًا كقاه ، ةقاي مل يثا من. قال ينمٌ 
أقثل عل   ةقاي ،  ن ،   عل كا ،  نحي. ظفره   قال     الا، ةحن قال  ال أكلِ م.،  ح 

ةكا  حن ، ةقاي كاا مرض. ق فام  ح   حريجل، مل حين ، جد ر ةقال    جد ر   عل كا 
 ي(3)مري يف  حطيالق ةج. أ ي. حين ةقد ، أقثل عل   جلد ر ةمل يقل   جد ر أة    الا

، أاي  حيم  عل    سد،  قال  ةهللا ال كليمُت.،   حن قيل ح.  كلِ   زيدً   حينمومنها
، مل يُقثل يف   يف ، ةقال  أردُل  حينم،  إاي قال   ح  يف  حطيالق، قال أاي ينني  حينم

 ي(4)ةقال  حننةي   حصين ف قثنح. يف   يف  كما سثا يف  ظائره يف  حطيالق

                                                           

(  حنج.   ةل  ال حين ، كمن  لف ال أيكل رطثا،  هكل متر ، ة حنج.  ح اين  حين  حثقاء  مس. (1
 (ي 15/424ةجسم.ي   ظر    اةي  حيفثري )

(، ة حر  عع 11/85(، ة حننةي يف رةضة  حطاحث  )1٠/563 حعمر ين يف  حثياا ) ( ليفا   يف (2
(، ةمريل  عن  حن،، ةمل أقف علي. يف   م ةال يف 12/34٩يف  حعليل شرح  حنجيل )

  مل تصري 
  /أ(ي52 جلن لر  حث رية،  س ة طنسقثنسر ي،  جمللد  ح اح  )( (3
 (ي 11/87(   ظر  رةضة  حطاحث  )(4
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 ي(1)مل حين ،  شرف  حنثيا،   يف  تاة   حقاضع  حن  لف ال يشرف  خلمرومنها
، مل يُقثل، أة  ثنت ،   قال  أردُل ة  دة سعينفا، ساءة يفا   لف ال يتلةي   حن ِ 
 إ ي. ؛ خبالل ما حن  لف ال يشرف  حشير ف، قُثل، ةحن قال  أردل لؤالء  ح الث

 ي(2)حعدم حقظ  جلمع؛ قُثل،  لن قال  أردُل شر ابً سعين.، يتناةل  يع   شرسة
،  ثا   صق. مل حين ، ال أعتق. ةهللا، ة يفا  أ ي. حن قال عن عثده  ةهللا ال أسيع.

ةقاي قلنا  يتنجي. قي ، مل حين ،  إاي قلنا   حعتا يتنجي. قحي.   يسري؛ ةحن أعتا  صق.
 ي(3) ن ،  حيفل

،  مال ةةرث.  ن ، ة يفا   أي اً  أ ي. حن  لف ال يدتل عثد  الاق يف ِمليف.
 ي(4)ةقاي كاا س ري  تتياره

كما حن  لف ال ،   يفلي  ُملتِ يًا مل حين ،   مالماً ة يفا  أ ي. حن  لف ال ييفل ِ 
 ي يفلي  مر لقةً ، ةكا  حن  لف ال ييفلِ    مرأةً ، ييفلِ   أمرد ً 

أة تلةي  سصد ق يف  مت. ،  اشرت  يف  حاِ مة، ة يفا  أ ي. حن  لف ال يستقرن
 ي(6) حتثسي علي. ةحعليفا، ةقال  حث ني  ينث ع أاي ال حين ، (5)  ي. ُيسمي  ديناً ؛ حين 

  قال  حر  عع  يف كتش   نقية أ ي. حن  لف حي رسني  مرأت.  ىت يُ ش  ومنها
ُ ل عل  ، ةحن قال   ىت يقتلفا أة تُر ع ميتةً ،  فن عل    قيقة، أة تثنل، عليفا

ةحن  لف ، (7)ةقال  حر  عع  يظفر عل  أصلنا   مل عل    قيقة،  ح يرف  حشيديد
قال  حر  عع  ةمييفن ، (8) فن عل   حيفناية يف  ا ق أة ابطلق ، يف كلِ   ا ق ةابطلحي رسني. 

                                                           

 (ي 4٠5  ظر   تاة   حقاضع )ا   ((1
  (ي4٠6 تاة   حقاضع )ا  (   ظر  (2
 (   ظر   ملصدر  حساسا (3
  ملصد  حساسا (   ظر (4
 (ي 4٠7(   ظر  ملرجع  حساسا )ا  (5
 (   ظر  قاح.  حث ني يف  ملصدر  حساسا تعليقا عل  كالم  حقاضعي (6
 (ي 12/35٠(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(7
 (ي 1/581(، جممع   هنر )4/233(،  فيط  حربلاين )3/76ر  سد ئع  حصنائع )(   ظ(8
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 ي(1)ةال يُعترب  حشِ يفاية،   مل عل  ما يُنجد منفا من  ا ق أة ابطلق 
 ُنق ا ةأُعيد ، أة   ائط، ة يفا  حن  لف أاي ال جيلا عل  لاه   سطن  ة 

ةكا  حن  لف عل  ِمق، ق أة ِسيف  ، ن سناؤ ا سعد  حنيق، ةجلا عل   حوُمعاد مل حي
ةحن  ل  مسمارً  ملق، ة صاف  حسِ يف  ةُجعل ،  يُفسر ةأُعيدل  حصينعة، أة سيف

  لط   ، ةحن  لف ال يقرأ يف لا   ملص في مسمار آتر أة  صاف آتر حين 
 مل،  يفسره   سر ه ةكتش س.، ةحن  لف ال ييفتش هبا   حقل ي أحقي أةر ق.  قرأ  ي.  ن 

ةقال  حننةي  ، (4)قال يف لاه   ترية، (3)قال  حر  عع  ةأبجنستف  ]َّيش[، (2)حين 
، (5)قاح.  حقاضع أسن  حطيش، سل مالثنا كما قاحنه، ةحيا   مر كما قال يف  حقل 

 هسطل  ديلا ةجعل. يف ظفرلا ةقطع هبا ،   ةكا  حن قال  ال أقطع هبا   حسِ يف (6)قال
 إاي ُس  ستل  ؛  ُفدم ةُس  ة ستند قحي.،  يستند قي لا    ائطةحن  لف الي مل حين 

ةيف كتش   نقية أ ي. حن  لف ال أيكل من  ي (7)أة س ريلا أة سع فا  ال،  ن ،  آلحة
ةحن  كتسش  الا ، دةا ما يرث.،  يفسث. ما ميتليف. من  ملثا ال ةابحعقند، كسش  الا

، ةحن   تقل قي مريه سشر ء أة ةصيية،  ن  شيئًا ةمال  نرث من.   أكل من.   احف
، (8) هكل مما زرع. ةابع. من مريه مل حين، ةلن كما حن قال  مما زر   الا، مل حين 

ةقد يرتديد  يما يدتل يف مليف. ، /أ[  حر  عع  ةح  أاي ال تقر ِق سينفما15٩]قال/
ةأاي ، يف مليف. قراثً   يانز أاي يُل ا  ا يدتل، ابكتساف عثده ةقثنح.  حنصية ة نثة

ةجينز أا يُقريق س  كنا  حعثد  ،يُقال  ملي   حعثد ةقمساك.  كتساف ملا يستقيده

                                                           

(، 3/2٠7   حتنجعي   ظر  مقاييا  حل ة )(، ة حشيفاية12/351(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(1
 (ي 26(ي خمتار  حص اح )ا  1/82 حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )

 (ي 4/326(،  حث ر  حر ئا )3/37(، سد ئع  حصنائع يف ترتيش  حشر ئع )2/335(   ظر   قة  حققفاء )(2
 (ي 12/351ساقط يف   صل، ة حل دة من  حعليل شرح  حنجيل )( 3)

 (ي 12/351(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(4
 (، ةمل أقف علي. يف  حتعليقةي 11/88(   ظر  رةضة  حطاحث  )(5
 ( أي  حننةيي (6
 (ي 11/88(   ظر  رةضة  حطاحث  )(7
 (ي 4/366(،  حث ر  حر ئا )3/64(، سد ئع  حصنائع )2/32٩(   ظر   قة  حققفاء )(8
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  َلن ء كل ُ لين حيا يف جنس.  امض حنن  (3)  ة يفا(2)قال، (1)ميفتَسثًا أة منرةاثً 
. ُيشرت. يف قال  ة  شث. أ ي ، (5) حسُّيفير ة  مض دةا  حعنش ة إلجياا ة حرُّماا (4) خلثي،

قال ، (6) ا لن ء مري   لن، ةأاي خُيرَ  من.  حعسل ة حسُّيفر، قطالق   لن ء أاي ييفنا معمنالً 
 ي(8) قع  حصي يح أ ي. كاا حيشُّ   لن ء ة حعسل، (7) حننةي  ةلا   حصين ف

 ال يدتل  ي. ،   يف كتثف  أاي  حشين ء تقع عل   حلي   تاصة(٩)قال  حر  عع 
ةعل  ، جُيعل يف  ملاء ةيُطث ، ة يفا أاي  حطيثي  يقع عل   حلي  ، م   ملشني حسي 
ةحن طث  أرزً  أة عدساً ، (11) ف  أ ي. يقع عل   حشي   أي اً ةعن سع، (1٠)مرقت.
ن أة زيي  ليا سطثي ق ،  فن طثي  (12)سَنَداق  ةحن طُث  سَسمي

ة كر أسن   سن ، (13)
ةما ، أي    كاا،  فن ما يُطث  ابحيل  ، ال أيكل  ملرقأ ي. ق    لف ؛  حعثادي شيئاً 

                                                           

 (ي 12/351(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(1
 ( أي  حر  ععي   ظر   ملرجع  حساساي (2
 ( أي يف كتش   نقيةي (3
(، خمتار  حص اح 17/542    لن ء  ملعمنل من  حتمر ة حسمني   ظر      حعرةل )(  خلثي،(4

 (ي 7/2٠(، حساا  حعرف )87)ا  
 (ي 4/352(،  حث ر  حر ئا )4/287(،  فيط  حربلاين )3/5٩(   ظر  سد ئع  حصنائع )(5
 (ي 12/351(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(6
 (ي 11/8٩ حطاحث  ) (   ظر  رةضة(7
حيش  حعسل ة  لن ء(ي أترج.  قاحي  )كاا رسنل هللا  -رضع هللا عنفا -( عن عائشة(8

(، 5431(، سرق   ) 7/77 حث اري يف ص ي.، كتاف    طعمة، ابف    لن ء ة حعسل، )
ةمسل  يف ص ي .، كتاف   حطالق، ابف  ةجنف  حيفقارة عل  من  رم  مرأت.، ةمل ينن 

 (ي 1474(، سرق   )2/11٠1)  حطالق
 (ي 12/352(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(٩

 (ي 4/287(،  فيط  حربلاين )2/326(،  ند ية )3/5٩(   ظر  سد ئع  حصنائع )(1٠
 ( عن  سن مساعةي 3/5٩(  قل.  حيفاساين يف سد ئع  حصنائع )(11
ةدلن.  حاي يست ر  من.ي   ظر   حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر   دس   حل   (  حندا(12

 (ي 335(، خمتار  حص اح )ا  5/16٩)
 (ي 4/287(   ظر   ملرجع  حساسا،  فيط  حربلاين )(13
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قال  حنينةي  ة حصين ف أاي  حيفلي ، (1)يُطث  ابحيفرش ة حثطنا ة حشي   عل  ةجف 
ةال ،  ن   ا يُطث  ابحنيار ق   مل ،   أ ي. ق    لف ال أيكل  ملطثنخ(3)ةعنف ، (2)طثي ٌ 

 ي(6)قال  حر  عع  ةحُيتمل مريه، (5)مشنية (4) حطثالاةة ، حين  ابملشني
ة حَعشاء من  حلية ل قي ، أاي  ح د ء من طلن   حقار قي  حلية ل (7)ةيف كتثف  

ةمقد ر  ح د ء ة حَعشاء أاي ، ة حسي ر ما س   صف  حيليل ةطلن   حقار، ِ صف  حلييل
ن طلن   حقار قي  فن م، ةأ ي. حن  لف حيهتيني. َمدةةً ، أيكل أك ر من  صف  حشيثع

ة ح ي نة سعد طلن   حشيما من  حسياعة  حيت ِ لُّ  يفا  حصيالة قي  صف ،  صف  حنيفار
قال  حر  عع  ةقد ، (8)ة حتي  ع ما سعد طلن   حشيما قي  رتقا   ح ُّ  ،  حنيفار

 د  حَ دةة قي ةيف  متد، ةمن مقد ر  ح د ء ة حَعشاء، يُتنقيف يف كنا  حَعشاء من  حلية ل
 ي(٩)اعة  حيت ِ لُّ  يفا  حصيالةةيف أاي  حَ  نة من  حسي ، ِ صف  حنيفار

، (1٠) ن  ةقاي مل ينتث.،  نثيف. من  حنينم، ة يفا أي اً  أ ي. حن  لف ال ييفلِ    الانً  
 ي(11)قال  ةلا  مري ُمسلي 

                                                           

 (ي 12/352(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(1
 (ي 11/88(   ظر  رةضة  حطاحث  )(2
 ( أي   نقيةي (3
(،     حعرةل 2/317  حقظ معرف، ةلع من قلع  حل  ي حساا  حعرف )(  حطثالاة(4

 (ي 1٩7(،  حقامنل  فيط )ا  6/85)
 (ي 1/561( جممع   هنر )4/287(   ظر   فيط  حربلاين )(5
 (ي 12/352(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(6
 ( أي كتش   نقيةي (7
 (ي 2/2٠7(،  جلنلرة  حنرية )4/3٠3(،  فيط  حربلاين )2/327ية )(   ظر   ند (8
 (ي 12/352(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(٩

(، ةقال  حسرتسع يف  ملثسن. 3/136(، تثي    قائا )3/48(   ظر  سد ئع  حصنائع )(1٠
حن اند ه من (  ة  ظفر أ . ال حين ؛  ا  حنائ  كاح ائش، ةقا مل ينتث. كاا  نلحة ما 22/٩)

 سعيد حبي  ال يسمع صنت.  ال ييفنا  ا  اي 
 (ي 12/352( أي ينث ع أا يقرق س  أا ييفنا عاملا أة جالالي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(11
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قال  حر  عع  ةينث ع ، (1) ن ، ة يفا  حن دقي  الا علي.  حثاف  قال  من لا ؟
 ي(2)أاي يُقريق س  أاي ييفنا عاملاً أة جالالً 

، مل يدتل  حليلة  ملت للة يف  حيم ، ة يفا  أ ي. حن قال  ال أكلِ م.  حينم ةال مد ً  
أي  يف عدم ، (4)قال  ة حنج.  حتيسنية، (3)دتلي، ةحن قال  ال أكلِ م.  حينم ةمد ً 

 ين صلة  نُار اةلا  ق   مل ينن م،  حدُّتنل
 علي. أاي يد   حيفالم ،   ة يفا  أ ي. حن قال  ال أكلِ م.  حينم سنة أة شفر ً (5)قال 

ةحن قال يف ينم  حسيثي  ال ُأكلِ م.  حينم يف ، يف  ح   حينم كليما د ر يف  حسينة أة  حشًّفر
ةأ ي. ي (6)ثي ينم ةكا  حن قال  ال أكلِ م. ينم  حسي ،  احيم  سسثت ،  حسيثي عشرة أ م

يف  ةآتره ق   أحقنلا،  هةح. ق   حثا  حنيال  جلُثش ة حِقر ء، حن  لف ال ييفلِ    الانً  حشتاء
تاء ةمستقثل ، ة حصيف عل  تالل  ح ،  حثلد  حاي  لف  ي. ة حريسيع آتر  حشِ 

ر  عع  قال  ح، (7)ة خلريف  صل س   حشتاء ة حصييف،  حصييف قي أاي ييثا  حُعشش
 ي(8)ة حظيالر عندان  لفا عل   حوُمدد  ملعلنمة

ةحن كليم. يف ،  احيم  عل  ينم ، ة يفا  أ ي. حن قال  ال أكلِ م. ينمًا ةال ينم  
قال  ةحن قال  ينماً ، قال  ةلا  ما أةرده أسن   سن  حعثادي، (٩) حينم  ح اح  مل حين 

 ي(11)م احيم  عل  ثالثة أ ، ينم  (1٠))أة(

                                                           

 (ي 4/237(،  فيط  حربلاين )3/48(   ظر  سد ئع  حصنائع )(1
 (ي 12/352(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(2
 (ي 4/364(،  حث ر  حر ئا )4/24٠(،  فيط  حربلاين )3/4٩) (   ظر  سد ئع  حصنائع(3
 (ي 12/352(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(4
 ( أي  حر  ععي (5
 (ي 4/61(،  التتيار حتعليل  مل تار )3/4٩(   ظر  سد ئع  حصنائع )(6
  (ي4/368(،  حث ر  حر ئا )٩/25(،  ملثسن. حلسرتسع )3/52(َ   ظر  سد ئع  حصنائع )(7
 (ي 12/353(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(8
 (ي 2/264(، تثي    قائا )4/24٠(،  فيط  حربلاين )3/4٩(   ظر  سد ئع  حصنائع )(٩
 (ي 12/353ليفا  يف   صل، ة حصن ف )ة(، كما يف  حشرح  حيفثري حلر  عع، )( 1٠)

 (ي 12/353(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(11
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قال  ةجينز أاي ، (1) فدم سقن فا سري ، ة يفا  أ ي. حن  لف حيفدمني لاه  حدي ر
أة ، ةأ ي. حن  لف حيفدمني لا    ائط  حينم، (2)يُقال  ينث ع أاي ال يثق  ما ُيسمي  د ر ً 

ة حيفسر ال يُعترب  ي. ،  فا  عل  أاي يفدم  ىت ال يثق  من. شعء ُيسمي   ائطاً ، ينق .
 إاي كاا   احف ،؛  فن  حل ان، ةأ ي. حن  لف ال يرتيفش  ر ماً ، ما يُليل  س    ائط

 نطئفا ،  إ ي. حن  لف ال يطه  مرأت. ةطًه  ر ماً ؛ تصيًا أة جمثناًب  عل   حُقثلة   ر م ةحننلا
 قال  ةيف، (4)قال  حر  عع  ةال  ن  قف   يفما، (3)ةلع يف   يض أة مظالر عنفا ال حين 

، /ف[  أاي سع ف  سئل عن قصيار  لَش من  ا نت. ثنفٌ 15٩ تاة   حققي. أ   حليي / ]
معناه أ ي.  -تر . سعض  قفاء  حعا  أاي  -ةجن س. ابحعامي. ،  قال  كالماً    ا   أجريً  ح.

ال  ةكاا قد أتا  ح ينف ةلن ح ري  حقصيار  ق،  قال  ةهللا ما ُتنُتيف ، أ ي ُتنَت ؟: قال
  ة يفا أاي سع ف  قال  حن  لف ال أيكل (7)قالي (6)ةمال قحي.  حر  عع، (5)أتش  أاي حين 

قاي كاا مال  الا ، ةيُنظر، (٩) هكل   احف من  ح  ال حين ، (8)من مال  الاق   تنالد 
عل  ة رة يتناةابا ، خملنطًا  اح.  هكل من. أة أكل مما حقالا تاصة  املنالد ا  رة خيلطاا

، ؟(1٠)ةينار  حنيظر قي أاي  ح ييف أيكل مال   مل يف أة ميل  ما يتناةح.ي ق  ار طعام
 ي(11)سنا أ ي. حين  ابملنالدة مطلقاً قلي  ةقد تقديم يف كتاف  حطيالق عن سعض أص ا

                                                           

 (ي 3/76) (   ظر  سد ئع  حصنائع(1
 (ي 12/353(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(2
 (ي 3/76(   ظر  سد ئع  حصنائع )(3
 (ي 12/353(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(4
 (ي 27٠(   ظر   تاةي أ   حلي  )ا  (5
 (ي 12/353(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(6
 ( أي  حر  ععي (7
(، جممل 6/117  قتر    حقنم  ققا   عل  قدر عدد  حر قةي   ظر   ايش  حل ة )(  ملنالدة(8

 (ي 845 حل ة السن  ارل )ا  
 (ي 3/122(،  حنفر  حقائا )4/64(   ظر   التتيار حتعليل  مل تار )(٩

 ي(388 ةتقدم  حيفالم يف  ملسهحة  ح يف )ا(، 12/353(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(1٠
 /أ(ي 15٩.( )((   ظر   جلن لر  حث رية،  جمللد  ح امن (11
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قال ، (1)مل حين ،  شييع جنازت.، ة يفا  أ ي. حن  لف ال يلةر  الاًن  ييًا ةميتاً  
 ي(2)ع  ةس.  قنل حر  ع

،   ر    مري منفا  اصطاد، ة يفا  أ ي. حن  لف ال يصطاد ما د م   مري يف  حثلد 
 ي(3)  رجع   مري  اصطاد ال حين 

ةأ ي.  (4)ي ركش ظفر ق ساا  عرَب س.  حنيفر مل حين ، ة يفا  أ ي. حن  لف ال يركش
، فا  قد  لف عل  ترا  جملامعة إاي أر د  اع؛ حن  لف ال يقتح سر ةيل. عل   مرأة

ةقاي  ت . ،  إاي مل يرديه  ينث ع أاي يقت . حثنل أة مائط   جيامعفا قاي شاء؛  فن منل ق 
  ن ، ةيف  حرق  حلعثادي  أ ي. حن  لف ال أيكل   لن ء، (5)حلاما   ال يؤمن أاي حين 

ة جلنرينح    حلنرينحةيف، (7)ة حسيفر ة حعسل ة حديسا ة حقند (6)ابملتي ا من  حقا يا
   ن  منفا أي ًا  شنه ة جلنزينج، (٩)قطائف  شنه  حنز ةسيفر ة حلنزينج  (8)ةجفاا

 ي(1٠)أة دسا، جنز ةعسل
                                                           

 (، 4/4(   ظر   حث ر  حر ئا شرح كنل  حدقائا )(1
 (ي 12/354(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(2
 (ي 4/365(  حث ر  حر ئا )4/214(   ظر   فيط  حربلاين )(3
 تار ة اشية  سن عاسدين (،  حدر  مل1/556(، جممع   هنر )4/343(   ظر   حث ر  حر ئا )(4

 (ي 3/764)
 (ي 1/3٠5(   ظر   تاة  أ   حلي  )(5
(،  ايش 4/454  حقظ معرف، ةلن ضرف من   لن ءي   ظر  معا  منت  حل ة )(  حقا يا(6

 (ي 3/5٠3(، حساا  حعرف )14/315 حل ة )
 (ي 2/528(،  حص اح )٩/4٩  عصارة قصش  حسيفر ق    دي   ظر   ايش  حل ة )(  حقند(7
(  حنج.   ةل  أ . ال حين ، ة حنج.  ح اين أ . حين ، ةلن   شث. عند    رععي   ظر  أسىن (8

 (ي 6/212(، م    فتا  )4/276 ملطاحش )
 (ي 5/4٠8رف )(، حساا  حع13/172(   ظر   ايش  حل ة )(٩

(، ٩/173(،  ملفمال يف شرح  حرةضة ة حر  عع )12/354(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(1٠
 (ي 1/6٠2معا  منت  حل ة )
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،  هدتل كثشاً علي. ُصنل، ةيف  تاة   ح ل يل  أ ي. حن  لف ال يُدتل د ره  حصُّنل 
ي  هدتل دجاجة  ثاضي يف   ال، د ره  حثيض (1)ةكا  حن  لف ] ال يُدتل [ي مل حين 

ةيف  تاة   سن ي (2) ن ،  قعد مع.  ي أز ، ةأ ي. حن  لف ال يقعد مع.  ي سقف
 احاي خيَلِ ص. من   ن  أاي حيقظ  قس. ،  حصالح  أ ي. حن  لف أ ي. حيقظ جا ش زيد

 ىت ألل. ، مرض. ةماح. ةسائر  قنق. ة يع ما يُنسش قحي. مما يته   سقن ت. ة صاًل ح.ة 
قال ، من مري تقصري يصنا ح.   احف كل  ح  من  خللل ة ح ِ يا  حبسش  إلميفاا ، ةةحده

لن  (4)ةيف  تاة   حنينةي  أ ي. حن  لف أاي  سن صيادي (3)أاي ييفنا ح.  ية  االعتثار  ا  ن 
حلشي   ي. ؛ ال حُييف  اب ن ، يسمع  حصيالة علي. من مري مثلِ غ أة أاي رسنل ،  حديجال

 هقام  يفا أك ر ، ةأ ي. حن  لف ال يثق  يف لاه  حقرية يف لاه  حسينة، (5)ة حنر  أاي ييفقِ ر
 ي(6)قال أاي ينني أاي يُقي   يفا شيئاً من  حشِ تاء،  حين  حشِ تاء   ر ل ال

حينقرداي سعثادة هللا تعاي ال يشارك.  يفا ؛ ةسئل سعض  حعلماء عن رجل  لف 
أباي خُيل   ملطال  ينقرد ؛  قال  ال سثيل س. قي  ح  قال أاي ين ل، أة  ار  ح ، مريه

ةأما ،  ي.   قرد يف  ح   حنقي هباه  حعثادة إ ي.  ينئا يت قيا أ، (7)ابحطين ل ابحثيي

                                                           

 (ي 12/354ساقطة يف   صل، ةأثثت. من  حعليل شرح  حنجيل )( 1)
 (ي 113(   ظر   تاة   ح ل يل )ا  (2
 (ي 2/477  ظر   تاة   سن  حصالح )( 3)

ا   حرجل يف  ملدينة  حنثنية عل  ساكنفا  حصالة ة حسالم، من أسنين يفندي ، تظالر ( ةحد ل(4
ابإلسالم ةأد ء  حشعائر  حتعثدية، ةحيفن كا ي ح. قر ئن تن ع ابحريش حناظره،  قد كاا يلنح 
!! ةأ . أيتي.  أب . ير  عرش  حشيطاا، ةق   م ش ينقتح  يمأل  حسيفة، ةيديعع أ . رسنل  لِلي

(،  3/376(،  قة   سر ر شرح مصاسيح  حسنة )15/6٩ي   ظر  شرح  حسنة حلث ني )ختليط
 (ي 263كشف  ملنن يف عالمال  حساعة ة ملال   ة حقنت )ا  

 (ي 2٠2(   ظر   تاة   حننةي )ا  (5
 (   ظر   ملصدر  حساساي (6
 ىت س.، ةقال س. (، ةمل أقف عل  من أ4/267( ليفا   كر زكر     صاري يف أسىن  ملطاحش )(7

 (، مري أ . جاء سعد  ملؤحفي 8/218 حرملع يف هناية  فتا  )
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قال سعض  حعلماء  ةيف ، سائر  حعثاد ل  يانز أاي ين  ق. مريه  يفا يف  ح   حنقي
،  إ   قام هبا ة  د،  إاي  إلمام ال ييفنا قال ة  د ً ، معىن  ح   ال قر د ابإلمامة  حُعظم 

ةحن كاا ي ا ة جلن ة حطيري ةمريلاةلع  حقيام  صا   إل ، (1) قد   قرد هباه  حعثادة
ةح. ثنابا ة لف أاي كلي ة  دة منفني ، تدجية ة اطمة ةعائشة؛ حرجل ثالث  سنة

 احنج.  ي. أاي تدجية تلثا ثنابً عشرة ، تلثا ثنابً عشرين ينماً من  حشفر يف مدة شفر
ةي ة حعشرة ة اطمة تلثا  ح نف  آلتر  حعشرة   ، ة حعشر   ترية،  ُ ةل من  حشفر

ةثنف  اطمة  حعشرة ، ةعائشة تلثا ثنف تدجية  حعشرة  حنسط ، /أ[16٠ حنسط / ]
 ي  ترية

                                                           

 (ي 8/218( قال س.  حرملع يف هناية  فتا  )(1
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 ة حنيظر  ي. يف أركا . ةأ يفام. 
ة حشيعء ، ةصي ة  الحتل م، - حنيا ر - مللتلِم؛ ةلع  ثالثة  يف أركا . الن ظر األول:

 ي مللتَلم
ةلن يف ، (2)كا  قاح.  ح ل يل،  ةلن كلُّ ميفليف ح. أللية  حعثادة، لِم مللتالركن األول: 

ر  حصييب ة جملننا ة مل َم  علي.، معىن قنح.  كلُّ مسل  ميفليفق  ةأما  حسيقي. ،  ال يصح  اي
ر  حُقَرف  حثد ية ةقد تقديم يف كتاف ، (3)كا  أطلقنه لنا،  دةا  ملاحية، كاحصينم؛   يصح من.  اي

ر  ره ،  ُي مل  ملطَلا لنا عل   ملع ي ، أ ي. حن  ار مااًل صح َ اي ةأما  حسييفر ا  قع  اي
ره ، (5)ة  صح ص ت.، (4) خلالل  ملتقدِ م يف تصر ات. ةأما  فانر علي. ابحقلا  يصح  اي

 ةيؤدِ ي. سعد، ةأما  ملاحية  إا  حتلم شيئًا منفا من مري تعي  ملا يف يده صح،  حُقَرف  حثد ية
ر  إاي قلنا  ال ؛ ةقاي  ار مااًل معيينًا   ثىن عل   خلالل يف  قن  عتق. ةلثت.،   ِ   َ اي

                                                           

  ح ة  من  ار ينار  ار ، ةلن  الحتل م ة إلجياف ة حنعد؛ شر  أة تري ي ةشرعاً   حتل م قرسة (  حنار(1
(، كقاية 14/3٠2(،  ايش  حل ة )14/1٩8 الزمة أبصل  حشر ي   ظر      حعرةل )مري

 (ي 6/231(، م    فتا  )1/574(، أسىن  ملطاحش )544  تيار )ا  
 ة  صل يف  حنار  حيفتاف، ة حسنة، ة إل ا   

 ي 7 إل ساا   ﴾پ ڀ    قنل هللا تعاي  ﴿أما الكتاب
.  حث اري يف ص ي .، كتاف    مياا ة حناةر، ابف   حنار يف  منفا  ما أترجوأما السنة: 

قال  )من  (، عن عائشة رضع هللا عنفا، عن  حنيب 66٩6(، سرق   )8/142 حطاعة )
  ار أا يطيع هللا  ليطع.، ةمن  ار أا يعصي.  ال يعص.(ي 

. الزم عل   جلملةي  قد أ ع  حعلماء عل  أا  حناُر مللِم ق اعاً، ة مللتَلم سوأما اإلمجاع: 
(،  إلشر ل عل  ما لش 16٠(، مر تش  إل ا  )ا  18/418  ظر  هناية  ملطلش )
 (ي 7/18٠ حعلماء السن  ملنار )

 (ي 7/25٩(   ظر   حنسيط )(2
 (ي 6/232(، م    فتا  )3/2٩3(، رةضة  حطاحث  )12/356(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(3
  ي/ف(7٠، ة جمللد  ح امن )/أ(٩4طنسقثنسر ي،  جمللد  حر سع )  جلن لر  حث رية،  س ة( (4
 (ي 8/44٩( ص  .  حننةي يف  جملمن  )(5
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ره -ةلن   صح -يصح ر أي اً ، ةقاي تنققنا  ي.، (1)مل يصح  اي ةحن  ار عتا ، تنققنا يف  حنياي

ره قاي  قاان عتا  حري لن يف   ال أة عند  ال قيفاا يناه  فن  ةقاي أح ،  ملرلنا   عقدل  اي
ر قعتاق عثدق ال ميليف.  يقاي شاء هللا (2)ةيف ص ت. تقصيٌل أيا، كناي

ره عثادة سد ية  ُظر  إاي كا ي  اياً أة عمرة  قع ص ت. ؛ ةأما  حعثد   إاي كاا  اي
ر ا سقعلفما يف  حر ِق ، (3)أص فما  أ ي. يصح؛ ةجفاا ةعل  لا   قع  خلرة  عن  اي

رهاثح فا  قاي  ؛ ثالثة أةج. ةص  . ، ةقال  ال، علفما   ا سيده تر  عن  اي
ةقاي كا ي صالة أة صنمًا  ينث ع أاي يصح عنفما قاي مل ، (5)ةضعق.  إلمام، (4) اعة

ةلن ال ي رُّ س. كما ح. أاي يصنم  ي. عن ، أة يف زماا مع ي ، ييفنان يف زمن يتع ي 
ةقاي كا ي قُرسة ، (6)عل   ملالش ةقاي كاا   احف ال حين  س ري ق ا  حسييد،  حيفقيارة
مة  ينث ع أاي خُيري  عل  خلالل يف ص ة ضما .  ملال س ري ق ا ؛ ماحية  إاي كا ي يف  حاِ 
سيِ ده
 يمل يصح قطعاً ، ةقاي كاا  ال مع ي ملييف.  حسييد ح. ةقلنا  ميليف.، (7)

 إاي ؛ ء س.حيفن ُيست ش ح.  حن ا، (8)ةأما  حيفا ر  ال يصح  اره عل   حصي يح

                                                           

 (ي 8/45٠( ص  .  حننةي يف  جملمن  )(1
 ي(46٠ (   ظر  )ا(2
 (   ملالش  أ . يصحي 1٩/4٩2( قال  إلمام يف هناية  ملطلش )(3
(، كقاية 1٩/4٩2ي   ظر  هناية  ملطلش )( ممن ص  .  سن  حقاا، ة سن  حر عة، ة حشرسي (4

 (ي 6/232(، م    فتا  )8/286 حنثي. )
( ة حنج.   ةل  أ . يربأ؛  ا   د ء ال ميتنع ةقنع. يف ةقي  الحتل م؛  إ   مل يناِل  حرقُّ  الحتل َم، (5

 إلسالم يف مل ينال   د ء، ة حنج.  ح اين  أا أد ءه ال يصح يف  حرق، كما ال يصح من.  اُة 
 (ي 1٩/4٩2 حرقي   ظر  هناية  ملطلش )

 (ي 8/3٠٠(   ظر  رةضة  حطاحث  )(6
( يف ص ة ضماا  حعثد  ملال س ري   ا سيده ةجفاا؛ أ د ا  يصح ضما .؛ حأل . ميفلف ح. (7

قنل ص يح، ةقمنا منع من  حتصرل  يما  ي. ضرر عل   حسيد، ةال ضرر عل   حسيد يف 
أقر ح ريه  ال، ة حنج. ة ح اّن  ال يصح؛   . قثثال مال آلدمع سعقد، ضما .،  فن كما حن 

 (ي 1٠5(،  حتنثي. )ا  14/11 ل  يصح من  حعثد س ري ق ا سيده كاملفري   ظر   جملمن  )
 (ي 12/355( لن  ملالشي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(8
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، قلنا  يصح ةكاا  ملناةر صالة أة صنمًا  هسل  قثل  حن اء حلم. صنم شرعيًا ةصالت.
، (1)ةقال  حققي. جملع  مييفن سناء  خلالل عل   خلالل يف أهني  خماطثنا ابحقرة  أم ال

 ي(2)ة ي.  ظر
 فرع:

، (4)حبدي  ة ستدلي ، (3) إاي  ار ةجش  حن اء، قال  حننةي  ُييفره  ستد ء  حنيار
ةين  ق. قنل  ملاةردي يف تقسري   دي   لن يدل عل  أاي ما أيا س.  إل ساا من  حربِ  

ر ر، (5)أ  ل مما يللم. ابحنياي ، (6)  ي. قُرسة؛ حيفني خياحق. قنل  ملتنيل  ال يصح  حتينكيل ابحنياي
ملا  ي. من  إلعا ة ؛ ةةقنن   عقد  حيم  عل   حطياعة طاع، (7)ةقال  ح ل يل  لن قُرسة

                                                           

 (ي 8/285(   ظر  كقاية  حنثي. )(1
ا  أ . يقت ع أا ييفنا  حص يح  حص ة؛  ا  حص يح أهن  ( ة حنظر من ةجف ؛ أ د (2

خماطثنا هبا، ة ح اين  أا  حقائل أبهن  خماطثنا ابحقرة ، قائل سعدم  مل اطثة اب د ء سعد 
 (ي 8/285 إلسالمي   ظر  كقاية  حنثي. )

 (ي 8/45٠(   ظر   جملمن  )(3
 مياا ة حناةر، ابف   حن اء ابحنار (   دي    ةل  ما أترج.  حث اري يف ص ي .، كتاف   (4

(، ةمسل  يف ص ي .، كتاف  ابف   حنفع عن  حنار ةأ . ال يرد 66٩3(، سرق   )8/124)
(، كال ا عن  سن عمر رضع هللا عنفما، قال  )هن   حنيب 163٩(، سرق   )3/126٠شيئا )
  ة  دي   ح اين  ما عن  حنار(، ةقال  )ق . ال يرد شيئا، ةقمنا يست ر  س. من  حث يل(ي

(، ة حنسائع 1538(، سرق   )3/164أترج.  حرتماي يف جامع.، ابف  يف كر لية  حنار )
(، سرق   7/16يف سنن.، كتاف    مياا ة حناةر، ابف   حنار يست ر  س. من  حث يل )

  )ال تنارة   إا  حنار ال ي   قال  قال رسنل هللا  (، كال ا عن أ  لريرة 38٠5
 دي    حقدر شيئا، ةقمنا يست ر  س. من  حث يل(، قال  حرتمياي   دي  أ  لريرة من 

رضع هللا -  سن ص يح، ة حعمل عل  لا  عند سعض ألل  حعل  من أص اف  حنيب 
ةمريل  كرلن   حنار ةقال عثد هللا سن  ملثارا  معىن  حيفر لية يف  حنار يف  حطاعة  -عنف 

 حطاعة  نىف س.  ل.  ي. أجر ةييفره ح.  حناري ة ملعصية، ةقا  ار  حرجل اب
 (ي 15/464(   ظر    اةي  حيفثري )(5
 (، 8/284( مل أقف علي. يف  حتتمة، ة قل. عن.  سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )(6
 (ي 7/25٩(   ظر   حنسيط )(7
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ر ثن ف  حتيطن ِ ، عليفا ةق    علفا ، ةقنل  حقاضع  ي اف عل   حُقرسة ق    علفا من مري  اي

ر ثن ف  حن جش ةما رةي عن أ  قس اق  إلسقر يي  أ ي. حن شر  يف صالة ان لة ، (1)سناي
 يمن جنا  حُقرف  فن،   تعاي (3))(  ي. ؛ (2) ال تثطل صالت. س.،    ار قمتامفا

ر قال ابحقنل،    حصِ ي ةالركن الثاين ةيف  حقدن أ ي. ق   أشعر ، (4) ال يصح  حنياي
ا لدي أة ُأض ية صارل لدً  ةأض يةً  ةقال  سن سريج ، (5)سَد ًة أة قليدلا ة ن  أهني

 حتيقليد أة ةقيل يصري ا كا  ابحنِ ية مع ، (6)ة إلصط ري  يصري لد ً ةأض ية  اريد  حنِ ية
ا ال ، ةمنف  من مل جُير لا  يف  ُ ض ية، ةقيل  ابحنِ ية مع  حا سح،  إلشعار ةرجيح أبهني

ةقال  ملاةردي  يف  ُ ض ية ، (7)ةقال  خيت،ُّ  حقنالا ابندي، تصري ُأض ية قال ابحقنل
  ثوالثال،   ابحنية ة دلاوالثاين،   تصري ُأض ية ابحقنل ة دهأحدها؛ ثالثة أوجه

ا تصري لدً  ابحقنل ؛ ةيف  ندي قنالا ةةجفاا، ابحنية ة ستمر رلا قي  حايسح  جلديد أهني
، /ف[  ةأ د  حنجف  ابحايسح مع  حنِ ية16٠ة حقدن ابحتيقليد ة إلشعار/ ]، ة ده

ر ينعقد ابحنِ ية ة دلا ةمل ينجد؛ ةيف  حنِ ية ةج.،   ابحنِ ية  جملردةواثنيهما ،  ظريه أاي  حنياي
 ي(8).  حنِ ية مع  حقنل كاحعتا ةمريهةال ُيشرت 
ر جَلا ؛ ق   تقرًّر لا   ر ينقس  قي  اي ر تربُّر، ةم ش  احنياي ر  حتيربُّر ، ةقي  اي ة اي
ر جُماز ة؛  نعاا ر مطَلا،  اي  يةحيفلق  منفما صي ة، ة اي

ر  حتيربُّر عل  ةج.  جملاز ةالنوع األول      اي
كقنح.  قاي شق  ،  (٩)قُرسة يف مقاسلة  دةث  عمة أة   د ا   قمة ةلن أاي يلتلم 

                                                           

 (ي 6/231(، م    فتا  )٩/17٩(   ظر   ملفمال )(1
 (ي 2/3٠5(   ظر  كقاية  حنثي. )(2
 ( كلمة مري ة ض ةي (3
 (8/423( ةلن  جلديد، ةص  .  حننةي يف  جملمن  )(4
 (ي 1/441(   ظر   ملفاف )(5
 (ي 8/423(،  جملمن  )12/88(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(6
 (   ظر   ملصدرين  حساسق ي (7
 (ي 15/1٠1(   ظر    اةي  حيفثري )(8
 (ي 3/2٩3(، رةضة  حطاحث  )12/356(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(٩
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أة أماثنا ، أة َّياين هللا من  ح رق أة من  ندم أة من  حظامل، أة سل  مايل، هللا مري ع
أة ، أة أصلِ ع، أة أصنم،  ِلل. علعي أاي أعتا رقثة، أة رزق  ةحدً  أة ماالً ، عند  حق ط

ةال  رق س  ، إ    صل  ملعليا علي. حلم  حن اء ابملناةر قطعاً  ، أة أتصديق سيفا ، أ ج
أ ي. ال ؛ ة ي. ةجٌ. سعيدٌ ، (1)من مري  كر  س  هللا، ة علعي كا ، أاي يقنل   ِلل. علعي كا 

ة خلالل مرتيش عل   خلالل يف أ ي. لل جيش يف  ية  حصيالة ، (2)يللم. ابح اين شعءٌ 
قال يف  حايتائر  ة خلالل جيري  يما حن قال  الزم ، (3) تعاي؟ة حصينم  إلضا ة قي هللا

ةحننه من كلِ  حقظ يقيد  حتل ماً ، أة أةجثُي عليفا، ةيللم  حن أحلمُي  قسع، يل
(4) ،

ر  حلياا   يةجيري  ح  كلُّ. يف  اي
 :والغضب  الثاين: نْذر الل جاج

ةلن  أاي يقصد منع  قس.  – حالم سقتح  ح    ملعامة ة  –ةيقال أي ًا مي   حَ َلا  
ا، (5)من  عل أة   فا علي. ، كما حن قال  قاي كليمُي زيد ً ،   تعليا  حتل م.  حُقرسة ابحقعل أة ابحرتي
، أة  ج، أة صنم شفرق ،  لِل. علعي ِعتا عثدق ، أة قاي مل أتر  من  حثلد، أة قاي دتلُي  حدي ر
يللم. طرق تقديمي يف  حثاف   ةل من كتاف   قيما،  إ   مل يف س.، أة صالة ةحننلا

ة تتاره  -  واثنيها،   أ ي. يللم.  حن اء  ا  حتلم.أحدها؛ ثالثة أقوالأشفرلا  أاي  ي. ،   مياا
 ي(6)أ ي. يت ريي سينفما –عند  حعرقي   – وأظهرها، يللم. كقيارة مي  – اعة 

ر  حتيربُّر  ملطَلا(7)النوع الثاين ةلن  أاي يلتلم قُرسة  ستد ًء من مري تعلياق عل  ،    اي
 قع ص ة ، أة أعتا رقثة، أة أصلِ عَ ، أة أ ج، كما حن قال  لِِل علعي أاي أصنم،  شعءق 

                                                           

 (  لن ظالر  ملالشي 12/356( قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(1
 (  كره  حر  عع يف  ملرجع  حساساي (2
(  تتلقن  يف لل جيش يف  ية  حصيالة ة حصينم  إلضا ة قي هللا تعاي، عل  ةجف ؛ أ د ا  (3

اين  ال يشرت.؛  ا  حعثادة ال تيفنا قال   يشرت.؛ حيت قا معىن  إلتالا، ة حنج.  ح 
 (  ةلن   صح عند   ك ريني 1/468تعاي، قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )

 (ي 8/2٩2(   ظر  كقاية  حنثي. )(4
 (ي 8/45٩(،  جملمن  )4/475(   ظر   حثياا )(55
 (ي 2٩6 ( تقدم كلفا يف )ا(6
  حتربري أي   حنن   ح اين من أ ن    ار ( 7)
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ره ةحلةم  حن اء س. قنال  ، (1)أ ي. يصح –ةلن  ملنصنا  -أص فما   –ةقيل ةجفاا  – اي

ةكالم  حقاضع  حطيربي يقت ع ، (2)ة ساح ةقال  حثند ياع  أ ي. ال تالل يف حلةم  حتي  ي
أما حن قال  علعي ، (3)ة ل  خلالل  يما حن أضال قي هللا تعاي،  جللم سللةم  العتيفال س.

ةحن ي (5)ةقال  إلمام  ال ةج. حلقطع، (4) قد قال  حقاضع  ال يللم. قطعاً ، ِعتٌا أة صدقةٌ 
ر ستعليق.  شيئة هللا أباي قال   أة قاي شقع مري ع  ِلل. ،   علعي كا  قاي شاء هللاعقيش  حنياي

تقديم يف  ةقاي ، (6)كما مري يف   مياا ة حطيالق ة حعقند،  مل يللم. شعءٌ ، علعي كا  قاي شاء هللا
يف -أة قال ، ةحن عقيث.  شيئة زيدق  قال    علعي كا  قاي شاء زيدٌ ، (7) حطيالق ة حعتا ةج.

ةلن ، مل يللم. شعء ةقاي شاء زيد،  علي كا   لل. علع كا  قاي شاء زيد  قاي - ار  حلاا 
ر  ةقال  إلمام  لن ، (٩) حقاضع   س  ة ملاةردي مطَلقاً ة ،ي علي. ، (8) حلياا  ص. يف  اي

ر، (1٠)تطه  إاي مليثنا معىن  حيم  ، ةقال  ملتنيل  يف  حني،ِ   ملاكنر لا  ق   مليثنا معىن  حنياي
كا  قاي شاء  الا فن   ةقد مري يف   مياا أ ي. قاي شاء  الا ، (11)كما حن قال  ةهللا   علن ي

 ي(12)ةقال  ال،   عقدل ميين.
                                                           

 (ي 12/357(، ةص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )2/27٩(   ظر    م )(1
 (ي 8/2٩7(   ظر  كقاية  حنثي. )(2
 (، ست قيا  أ د  ح امديي 78٩(   ظر   حتعليقة )ا  (3
 (ي 18/41٠(   ظر  هناية  ملطلش )(4
 حنار  ملطلا ق   جعلناه مللماً  (  ال ةج. حلقطع؛  إا18/41٠( قال  إلمام يف هناية  ملطلش )(5

  اسة  ار  حترب ر عند ةجند  حشر.،  إ   جر   خلالل عند ترا  إلضا ة يف  ار  حترب ر، 
 ةجش ال  احة قجر ء م ل. يف  حنار  ملطلاي 

 (./ف8٩ جلن لر  حث رية،  س ة ).(، جمللد  ح امن )( (6
 (ي 367ملطلش  حعايل )ا  ( ةلن أا  الست ناء ال جينز يف  حعقندي   ظر   (7
 (ي 2/283(   ظر    م )(8
 (ي 15/467(،   اةي  حيفثري )18/456(   ظر  هناية  ملطلش )(٩

(  ةلا  عندي تطه؛  إا تقديره قا شاء،  لل. علع 18/456( قال  إلمام يف هناية  ملطلش )(1٠
 هي صنم، ةلن   اسة ما حن قال  قا قدم زيد،  لل. علع كا  من صنم أة مري 

 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 326(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (11
 ي(327 ( ر جع )ا(12
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 :: امللتَزمالركن الثالث

ر   يأة معصيةً ، أة طاعةً ، قما أاي ييفنا مثا اً ؛ ما يللم.  حنيا ر سناي
 وهو نوعان:  القسم األول: الط اعة

ةحَيرم قصد ، ةلع  حيت  صيفا  حشيار  حلتقرُّف هبا  ل  ملقصندة   حعثاد أحدمها 
، ةما حيسي هباه  حصِ قة مما   ي  حشيار  علي. ينطلا علي. قُرسة ال عثادة، مري هللا هبا

، ضعيفٌ ةلن ، (1)/أ[ معاً 161اعة  يشمل  حقسم / ]ةمنف  من  سير  حعثادة ابحطي 
 ضرابن:ة حعثاد ل 

ره، عل    عياا   ما جيشأحدمها  ، كقنح.    علع أاي أصلع  خلما،   ال يصح  اي
ر ، أة تعليا  ح  حبدةث  ِعمة أة   د ا   ِقمة، أة أاي أصنم رم اا ةكا  حن ترا  اي

، سن ء  ستدأه أة عليق.؛ أة ال ي تاف، أة ال يلين، كما حن  ار أاي ال يشرف  خلمر،   فريمال
، (2)ةحن تاحف ما  حتلم. مل يللم. كقيارة عل   ملالش، رةهأة حبدةث  ِعمة أة   د ا  ميف

ر  ملعصية، (3)أهنا جتش –ص  .  حث ني  –ة ي. ةج.   ي(4)ةسيها يف  اي
من  حصيالة ة حصينم ة  ج ؛ ةلن  ن  ل  حعثاد ل،   ما حيا سن جشق الضرب الثاين

ر  ت ِقاقاً ، ة إلعتيفال ة حصيدقة ة إلعتاق   شيئانةيلت ا هبا   ح يرف ، (5) فاه تللم ابحنياي
عل   حقنل أباي  ملشع ، كما حن  ار   ج ماشياً ،    صقال لاه  حعثاد لأحدمها 

أة شر. يف  حصيالة  حيت  َارلا قطاحة  حقيام أة  حرُّكن  أة ،  ي. أ  ل من  حرُّكنف
ر،  يللم. ما  اره ستل   حصِ قة،  حسُّاند ا حن  ار أاي ميشع يف كم؛  ةحن أ رد  حصِ قة ابحنياي

أة تطنيل  حقر ءة أة  حرُّكن  أة  حسُّاند يف ، َ اية  إلسالم عل   حقنل أب  ليت.
، ةكا  حن  ار أاي يقرأ سنرة كا  يف صالة  حصُّثح، (6)حلمت. يف أصح  حنجف ،  حقر ئض

                                                           

 (ي 1/315( منف   حننةي يف  جملمن  شرح  ملفاف )(1
 (ي 8/453(،  جملمن  )3/3٠٠(   ظر  رةضة  حطاحث  )(2
 (ي 8/151(   ظر   حتفايش )(3
 (ي 464 (   ظر  )ا(4
 (ي 12/35٩)(   ظر   حعليل شرح  حنجيل (5
(، ة  صح عند  حننةي يف  جملمن  12/36٠( لن   شث. عند  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(6

 (؛  هنا عثادة  ثنسة، ة حنج.  ح اين  ال يللم؛  هنا أةصال ال تستقل سنقسفاي 8/454)
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إاي قلنا   ، (1)ةجلم  حث ني  يفما ابحلُّلةم، ةأاي يصلِ ع  خلما أة ة  دة منفا يف  اعة

ر،  صاللا منقردة، يللم ةقال  ملتنيل  أيا هبا ، (2)قال  حقاضع أسن  حطييش  سقط  حنياي
ةلن ظالر ق   مل َّعل  حقرن ، (3)كما حن صل  منقردً    أدرا  اعة،   مًا يف  اعة

لعي ةحن قال  قاي شق  هللا مري ع  لل. عي أما ق   جعلنالا   ةي  يتع ي   ةل،   ةي
ره ةجفاا، أاي أُعاِ ل زكاة مايل  ي(4) قع ص ة  اي

ل مال أة معاانة مشقية الثاين:   رةن  حيفقا ل  حيت حيتا  يف  صيلفا قي َساي
ر ر  حسُّنن  حتاسعة ، ةجتفيل  ملنت ، كاجلفاد؛  يللم ابحنياي قال  حر  عع  ةجيعء مما أيا يف  اي

رةعن  حققيال أ، (5)أ ي. ال يللم؛ ةج. ، (7)ةص ي .  ح ل يل، (6)اي  جلفاد ال يللم ابحنياي
 ي(8)ةعل   حصي يح حن ع ي جفة  قع تعيينفا تالل أيا

ل مالق ةال مشقٌة كثريةٌ   ة  مر ، كاحصيالة عل   جلنازة؛  ةأما ما حيا  ي. َساي
ر ةجفاا، ابملعرةل ة حنيفع عن  ملنيفر ، (٩)أي اً  أص فما  أ ي. يللم؛  قع حلةم. ابحنياي

ره    ال أحدمها؛ وجهانةعل   حصي يح حن كاا ُصِلَع عل   جلنازة من قثل  قع ص ة  اي
 ال معىن ، ةلا  عل  قنحنا  قاي  حصيالة  ح ا ية عل   جلنازة تقع  رضًا كا ةي؛ يصح

ر يف  حقرةن ا صالة تللم شرعاً وأصحهما، حلنياي جنسفا   صح ةجنف،   يصح  هني
ر    ي(1٠)كسائر  حص لن لابحنياي

                                                           

 (ي 8/141(   ظر   حتفايش )(1
 يي (، ست قيا  أ د  ح امد7٩8(   ظر   حتعليقة )ا  (2
 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 352(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (3
 (    صح  أ . ال يصحي 8/457( قال  حننةي يف  جملمن  )(4
 (ي 45٩ (ي ة  ظر  )ا12/35٩(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(5
 (ي 12/35٩(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(6
 (ي 232( أي أ . يللمي   ظر   حنجيل )ا  (7
 (ي 464   ظر  )ا ((8
 (ي 8/453( ص  .  حننةي يف  جملمن  )(٩

 (، قياسا عل   جلفادي 18/42٠( أظفره  إلمام يف هناية  ملطلش )(1٠
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رميش     حُقُرابل  حيت مل ُتنضع حلعثادة حيفنيفا أعماٌل مست َسنٌة مرميثةٌ النوع الثاين

، كعيادة  ملرض ؛  ةقد يقصد  اعُلفا ابحعثادة  يُ اف عليفا، حعمنم  ائد ا؛  حشيار   يفا
ر ، ةتشميي  حعاطش، ة حسيالم، ةز رة  حقادم  ،   الأحدمها؛ هانوج قع حلةمفا ابحنياي

 ي(2)   ع وأصحُّهما، (1)ة سث.  ح ل يل قي متقدِ مع   ص اف
ةجلم س. يف ،   ال يصحأحدمها؛ فوجهان ةحن  ار أاي يصنم يف سقر يف رم اا

،   أ ي. يصحواثنيهما، ةح. أاي يقطر، (4)ة سث. سع ف  قي   ص اف مطلقاً ، (3) حنجيل
ل  حننةي  ة حظيالر أاي  ملر د من ال يت رير ابحصًّنم يف قا، (6)ة حث ني (5)ة تتاره  حقاضع

ره،  إاي  حصينم ح. أ  ل؛  حسيقر  ال يصح ، أما من يت رير س.  احِقطر أ  ل،  يصح  اي
ره أة قصرلا ، ةجير ا  يما ق    ار قمتام  حصيالة يف  حسيقر عل  قنحنا قمتامفا أ  لي (7) اي

، أة  ستيعاف  حريأل ابملسح، ة يما ق    ار  حقيام يف  حنين  ل ،(8)عل  قنحنا قصرلا أ  ل
                                                           

 ي  حثالدي(، ست قيا  أ د 437(   ظر   حثسيط )ا  (1
 (ي 12/361(، ةأظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )8/454( ص  .  حننةي يف  جملمن  )(2
 (ي 232ر   حنجيل )ا  (   ظ(3
 (ي 8/454(،  جملمن  )12/36٠(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(4
 (ي 8/454(،  جملمن  )18/41٩(   ظر  هناية  ملطلش )(5
 (ي 8/165(   ظر   حتفايش )(6
 (ي 8/454(   ظر   جملمن  )(7
ر عل  قنح ؛ (  تتلف أص اف  ملالش  حشا عع يف     لية س  قصر ةقمتام  حصالة يف  حسق(8

 حقنل   ةل   إلمتام أ  ل؛  ا   صل   حتمام، ة حقصر سدل عن.،  يفاا أ  ل، ك سل 
 حرجل ، ة حصنم يف  حسقر؛ ة  . أك ر عماًل، ة ا  إلمتام علمية ة حقصر رتصة ة  تا ابحعلمية 

ه، ةكاا يف سقر أةي، ة حقنل  ح اين   حقصر أ  ل؛  إا  حقصر ماحش من أ ن ل رسنل هللا 
(، 4٠ال ين ظش قال  عل      ل ة  ةي، جلم س.  حشري زي يف  حتنثي. )ا   رسنل هللا 
(، ة حننةي يف  جملمن  2/23٩(، ةص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )1/1٩3ة ملفاف )

(  ة ست ىن   ص اف صنر  من  خلالل؛ 1/4٠3(، قال  حننةي يف رةضة  حطاحث  )4/336)
  كاا  حسقر دةا ثالثة أ م،  اإلمتام أ  ل قطعا، ةمنفا  أا جيد من  قس. كر لة منفا  ق 

 حقصر،  ييفاد ييفنا رمثة عن  حسنة،  احقصر نا  أ  ل قطعا، سل ييفره ح.  إلمتام قي أا تلةل 
تل   حيفر لة، ةمنفا   ملالح  حاي يسا ر يف  حث ر، ةمع. ألل. ةأةالده يف سقينة،  إا     ل ح. 

 (ي 2/458(،  حثياا يف )2/423(، هناية  ملطلش )2/366متامي ة  ظر    اةي  حيفثري ) إل
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أة سادة  حتالةة ة حشُّيفر ، أة مسل  حر ِجل يف  حنضنء، أة  حتي لي  يف  حنضنء أة  ح سل

قال  إلمام  ةعل  مساق  حنج.   ةل حن  ار  ملريض  حقيام يف ، عند ةجند سثثفا
، (1)مل يللم  حن اء، نمًا ةشر. أاي ال يُقطر ابملرنأة  ار ص،  حصيالة ةتيفليف  ملشقية

، كاحنتر ةركعيت  حقار ةُسنية  حظُّفر؛  /ف[  حرة تش161ة يما ق    ار   ل  حنين  ل/ ]
 يةكا  جتديد  حُنضنء، (2)ة  صح أ ي. يصح ةيللم  حن اء

 عع  ةحيا قال  حر ، (3)قال  ملتنيل  يللم.  حن اء، ةحن  ار أاي ي تسل حيفلِ  صالة 
؛ ةحن  ار  حنضنء حيفلِ  صالة  نجفاا، (4)لا  عل  أاي جتديد  حُ سل لل ُيست ش؟

سل ال خير  قال ، قاحن   ةال خير  عن. ابحنضنء عن   دث، (5)أص فما  أ ي. يصح
ةمىت ُشر  جتديد  حنضنء  ي. أةج. مريل يف ،  ي  شرُ  جتديده(6)ستاديد  حنضنء

 ي(7)شر  ق   صل ي س. صالة ماأص فا  أ ي. يُ ؛ منضعفا
ةق   تنضيه نا ، قال  ملتنيل  حلم.  حُنضنء حيفلِ  صالة، ةحن  ار أاي يتنضيه حيفل صالة 

ر قال  ، عن  دث ال يللم.  حُنضنء نا اث ياً ةييفقع  حُنضنء  حن  د عن ة جيَب  حشري  ة حنياي
ره، ةحن  ار أاي يتيمي  قال  ةحن  ار أال ينفلم عن ثالثة من ،  املالش أ ي. ال ينعقد  اي
ره ةحلم.  حن اء؛  حيفقيار  صاعد ً   ي(8)ةقال  ال،  إاي عل   قس.  حُقدرة عل  مقاةمتف    عقد  اي

ر   ىت حن  ار أاي ال يقعل ،   يفقال قط ةيف كالم  إلمام  أ ي. ال يللم ابحنياي
ره  ي(٩)ميفرةلاً ال ينعقد  اي

                                                           

 (ي 18/41٩(   ظر  هناية  ملطلش )(1
 (ي 8/454(، ةص  .  حننةي  جملمن  )12/36٠( أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(2
 (ي ست قيا  عائشة سني منصنري 341(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (3
 (ي 12/361 ظر   حعليل شرح  حنجيل )(  (4
 (ي 8/454( ص  .  حننةي يف  جملمن  )(5
 (  التقاق علي.ي 8/454(  قل  حننةي يف  جملمن  )(6
 (ي 8/454( ص  .   حننةي يف  جملمن  )(7
 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 342(   ظر    ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (8
 (ي 18/422(   ظر  هناية  ملطلش )(٩
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قال ، (1)حلم. يف أصح  حنجف ، يف شن ل أة من سلد كا ةحن  ار أاي حُيرِم اب ج  

 قاحن   قاي كا ي ،  حر  عع  ةرتيش من يقنل صَنر لا   حنين  ة حاي قثل. عل  ةج. آتر
ر؛   حُقرسة مما جيش جنسفا يف  حشير  ةجعلن  من ، كاحصينم ة حصيالة ة العتيفال يللم ابحنياي

كعيادة  ملريض ؛  ةقاي مل ييفن من جنسفا ة جثاً ، ر ح   العتيفال  اي  حلُّث  جيش سنا
سنا ا  ملتنيل عل  أاي ، (2) قع حلةمفا اب ن  ةجفاا، ةتشميي  حعاطش ةتشييع  جلنائل

ر حُيمل عل  أقلِ  ما يُتقريف س. أة عل  أقلِ  ما جيش من جنس. ابحشير ، مطلا  حنياي
 ي(3)

ر  حُقرسة  ملاح  أاي يللمفا ، كاإلعتاق ة حتيصدُّق ة حتي  ية؛  يةة عل  أ ي. ُيشرت. يف  اي
مية أة ي يقفا قي مع ي ميليف. ةال يللم. ،  إاي أضا فا قي مع ي ال ميليف. مل يصح، يف  حاِ 

ر عل   ملل   ملطَلا، (4) حيفقيارة عل   حصي يح  لن قال  قاي مليفُي ، ةيصح تعليا  حنياي
 إاي ؛ ةحن قال  قاي مليفي عثد زيد  ِلل. علعي أاي أعتق. ،صح، عثد ً  ِلل. علعي أاي أعتق.

ةقاي قصد  المتنا  من ، (5)صح يف أصح  حقنح ، قصد  حشُّيفر عل   صنل  ملل 
ر جَلا   ي(6)ةقد مري ، مليف.  فن  اي

                                                           

 (ي 8/455( ص  .  حننةي يف  جملمن  )(1
 (ي 12/361(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(2
(، ست قيا  عائشة سني منصنري ق   أطلا  حنار  فل 342(   ظر    ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (3

حُيمل عل  أقل ما ةجش من  ح   جلنا، أة عل  أقل ما يتقرف س.؟ ،  ي. ةجفاا؛  حنج. 
(، ة حنج. 7/265ل  أقل ما يتقرف س.، ص  .  ح ل يل يف  حنسيط )  ةل  أ . حُيمل ع

 ح اين  حُيمل عل  أقل ما ةجش من  ح   جلناي ةأظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل 
(   حصن ف أا يُقال  قا  حص يح خيتلف 8/463(، قال  حننةي يف  جملمن  )12/4٠٠)

ل، ةيف سع فا  ح اين، ةلا  ظالر يعل  ابتتالل  ملسائل؛  قع سع فا يص  نا  حقنل   ة 
من  ستقر ء كالم   ص اف يف  ملسائل  مل رجة عل  لا    صلي ة  ظر    اةي  حيفثري 

(ي كقاية 3/331(، رةضة  حطاحث  )7/4٠6(،  ح اية )8/164(،  حتفايش )15/5٠3)
 (ي 3/21 حنثي. )

 (ي 8/455( لن  ملالشي   ظر   جملمن  )(4
(، ة حنج.  ح اين  ال يصح؛   . تصرل يف 12/363عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( ص  .  حر  (5

 مع ،  ال ينقا قثل  ملل ي 
 ي(454 ( ر جع )ا(6
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أة قاي شق  ، ةحن قال  قاي شق  هللا مري ع ةمليفي عثدً   ِلل. علعي أاي أعتق. 

ةحن قال  قاي شق  هللا مري ع ، صح، أاي أعتا عثدً  قاي مليفت. هللا مري ع  ِلل. علعي 
ره -ةقصد  الٌا ُ رٌّ قاي مليفت.  - يفُل عثدق أمليف. ُ رٌّ  ةحن قال  قاي شق  ، مل ينعقد  اي

 يصح، هللا مري اً  ِلل. علعي أاي أشرتي عثد ً  هعتق.
 فروع:
ةقي يشر   ي. أي يف  -   قال  حث ني  حن  ار  إلمام أاي يستسقعاألول
، ةحن  اره ة  د من  حنيال حلم. منقرد ً ، حلم. أاي خير  ابحنيال ةيصلِ ع هب  - الستسقاء 

، حلم. -ةلن من ألل.  -ةحن  ار أاي خيُطش ، مل ينعقد،  إاي  ار أاي يستسقع ابحنيال
ر ُيسل   ي. تالل مث ٌّ عل  أاي  حني ، ةلل ح. أاي خيُطش قاعد ً مع  حُقدرة عل   حقيام؟ اي

ةقال مريه  حن  ار  الستسقاء ة حصيالة يف ةقي ، (1)س. مسل   جلائل أة  حن جش
ةقال  حقاضع  يف ، (2)ةقاي  ار  الستسقاء حلم. أاي ُيصلِ ع عل   ملنصنا،   دث حلماه

قال  حقاضع ة حقنر ين ة ملتنيل  ، ةحن  ار أاي يستسقع ابحنيال، (3) حصيالة حيتمل ةجف 
ةقال  حثند ياع  قاي كاا قمامًا حلم. أاي أيمرل  ، (4)ةقال  ال، كاا ُمطاعًا  يف  حلم.قاي  

/أ[ ةقاي مل ييفن قمامًا ح. أاي 162/ ]، ةال يللمف   ح ، ابالستسقاء ةيستسقع  ي.
ةُيست شُّ أاي خير  من يطيع. من أقارس. ، ةحيا علي. قتر    حنيال، يستسقع سنقس.

، (6) لن  ستسق  يف سيت. أجلأه، عع  ةأ ش أاي ييفنا يف  ملسادقال  حشا ، (5)ةمريل 
 قع حلةم  حن اء س. ، ةحن  ار من لن من ألل  خلصش  الستسقاء  لل  جلدف

 ي(7)ةجفاا
                                                           

  حصق ة  حساسقةي   اشية (، ةسثا سياا  خلالل يف  ملسهحة يف2/3٩6(   ظر   حتفايش )(1
 (ي 1/284(   ظر    م )(2
 (ي 2/3٩7(   ظر   حتفايش )(3
 (ي 4/514ر  كقاية  حنثي. )(   ظ(4
 (   ظر   ملصدر  حساساي (5
 (ي 1/285(   ظر    م )(6
(  حنج.   ةل  يللم.  حن اء؛   . ُيست ش ن  أا يستسقن   لل  جلدف، ةيسهحن   حل دة (7

 (ي 1/57٩(، أسىن  ملطاحش )4/54٠  قسف ، ة حنج.  ح اين  ال يللم.ي   ظر  كقاية  حنثي. )
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مِ ع،   حن  ار أاي ييفسن يتيماً الثاين ره ابحيتي   حاِ  ، (1)قال سع ف   ال خير  عن  اي

ر مسل  جائل  قال  حنينةي  ةينث ع أاي ييفنا  ي. تالل مث  عل  أ ي. ُيسل  ابحنياي
 ي(2)أم مسل  ة جث.  ال،  حشير   ي ر  س.؟

لل يللم. أاي ،   قال  قاي شق  هللا مري ع  لِ ل. علعي أاي أ سح عن  س الثالث
 ي(3)ص ح  حننةي حلةم.،  ي. ةجفاا، ياسح عن. حيفنا  حايسح عن   ةالد قُرسة؟

  ي. ؛ قال  حقاضع  ال يصح، أاي أعتا لا   حعثد  حيفا ر   حن قال    علعي الرابع
ةيف ، (4)كنظريه يف  حنقف؛  ةكاا كا رً  صح، ةحن قال  لا   حعثد، جعل  حيفقر صقةً 

تعليا السن  حصالح  أ ي. رأ  تط  حشي  أ   مد أ ي. ق   قال    أاي أعتا لا   حعثد 
مةأة أتصديق هبا   ملال عل  ألل  ،  حيفا ر  ي(5) قع حلةم. ةجفاا، حاِ 

 القسم الثاين:
ر  ملثا ال  ملستنية  إ   ، كا كل ة حنينم ةدتنل  حدي ر ة حقيام ة حقعند؛  من  حتلم ابحنياي

ره ةلل ييفنا  ح  ميينًا تللم. س. ، ةقا  قرتا هبا من عثادة،  ار  علفا أة تركفا مل يصحي  اي
ةأص فما  أ ي. عل   خلالل  آلا يف حلةمفا  أشهرمها ؛طريقان ي. ،  حيفقيارة ق   مل يقعل.؟

ر  ملعصية ر ةقاي مل خياحفواثنيهما، (6)يف  اي قال  إلمام  حيفني ،    حقطع سنجنهبا  اريد  حنياي
 يللم.  حيفقيارة ، كاا كناية عن  حيم ،  حن  ن   حيم  سقنح.    علعي أاي ال أدتل  حدي ر

أة عدم ،  خلالل  يما ق   كاا  ملناةر  عل  حن جثال  ل  يقعل ةطرد سع ف ، (7)اب ن 
 ي(8)ة تتار  حث ني  يفما حلةم  حيفقيارة،  عل  فريمال  قعلي

                                                           

( عن 8/457(، ة حننةي يف  جملمن  )12/364 يفاه  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل ) ( ليفا (1
 سعض   ص اف، ةمل أقف عل   س  أ د منف ي 

 (ي 8/457(   ظر   جملمن  )(2
 (   ظر   ملصدر  حساساي (3
 (ي 416(   ظر   تاة   حقاضع )ا  (4
(، 8/164ر  حث ني يف  حتفايش )( مل أقف عل  كالم  سن  حصالح ةال كالم أ   مد، ة ك(5

 ( يف  ملسهحة ةجفا ة  د ، أ . يللم.، ةال جيلئ. مريهي 12/367ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )
 ي(463 (   ظر  )ا(6
 (ي 18/455(   ظر  هناية  ملطلش )(7
 ( عن  حقاضع  س ي 18/455(  يفاه  إلمام يف هناية  ملطلش )(8
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  فرع

يف  تاة   ح ل يل  أاي  ملشرتي حن قال  قاي تر   ملثيع ُمستَ قيًا  ِلل. علعي أاي 
، ة ملثاح ال يللم ابحنيار،   ي. مثاحٌ ؛ ال يللم. شعء ق   تر  ُمست قياً ، ألدي مائة دينار
ر جَلا   ي(1)ةحيا  اي

 :: املعاصيالقسم الثالث
ر   لن  ار شرف  خلمر ة حل ان أة  حقتل أة أاي يصلع ُ يِداثً ، ةال يصح  حتل مفا ابحنياي
 أة  ارل  ملرأة، أة يصنم ينم  حعيد، أة أاي يقرأ ُجنثاً ، أة  سيح  قس. أة ةحده، أة ُجنثاً 

  قاي مل يقعل  ملناةر  قد أ سن ةال  ، مل يصح، أاي تصنم أة تصلِ ع يف أ م  ي فا
ةمال قحي. ، (3)ة تتاره  حثيفقع، أاي علي.  حيفقيارة -أة ةج.  -ةقيل   ي. قنل ، (2)كقيارة

ر كناية عن  حيم ، (4) سن  حصيالح  ةِمن لا  ما ق  ، (5)ةقال  إلمام  جينز أاي جُيعل  حنياي
ة كر  حرة ين  ي. ةجفاا قشارة أ ي. يصح ، (6)جلم س.  جلمفنر،  ار أاي يقرأ  حقرآا ُجنثاً 

ره  فل ،  إاي مل جيل  شاة، ةحن قال  قاي شق  هللا مري ع  ِلل. علعي  سح ةحدي، (7) اي
 ي(8) ي. ةجفاا، يللم.  سح شاة ق   ُشقع؟

                                                           

 (ي 115  (   ظر   تاة   ح ل يل )ا(1
 (ي 12/358( لن  ملالشي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(2
(، ة حثيفقع لن أسن سيفر   د سن   س  سن 12/358(   ظر قنح. يف  حعليل شرح  حنجيل )(3

، ه(458)، ةتنيف سنيساسنر سنة ه(384)علع  حثيفقع   ا ظ  ح ثي، ةحد يف شعثاا سنة 
 ري، ةدالئل  حنثنة، ةشعش  المياا، ةمناقش من مؤحقات.   حسنن  حيفثري، ة حسنن  حص

(، طثقال  حشا عية 13/363(، سري أعالم  حنثالء )1/75 حشا ععي   ظر  ة يال   عياا )
 (ي 4/8 حيفرب  حلسثيفع )

 (ي 4/34٠(   ظر  شرح مشيفل  حنسيط )(4
 (ي 18/455(   ظر  هناية  ملطلش )(5
 (   تتاره عامة  حعر قي ي 12/35٩( قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(6
 (ي 11/27(   ظر  حبر  ملالش )(7
 (،    صح أا  حنار يثطلي 3/334( رةضة  حطاحث  )8/457( قال  حننةي يف  جملمن  )(8
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 فرع:

ثالثة  قع تعيين.  - (1)الش أ ي. يصحةقلنا  ابمل -حن  ار  جلفاد ةيف جفة سعينفا  
الد يف جفة أسفل لئ. أاي جيُ   ال ةجيُ واثنيها، (2)ة تتاره  حرة ين،   يتع ِ  أحدها؛ أوجه
ا ال تتع ي وأظهرها، ةأقرف  ي(3)ة ملؤ ة حيفني ييفنا  حيت جُيالد  يفا كاملع ي يف  ملشقية،   أهني

 :: ح أحكام الّنْذرالن ظر الثاين
ر ةجش  حن اء إ  ر ،    صح  حنياي أنواع: ةيتثع  ي. مقت    حلقظ ة مللتلم ابحنياي
  ألفاظ حصنم ة ي.  أحدها:

، حلم. أقلُّ  حصينم، أة أاي أصنم،  قال    علعي صنمٌ ،   ق   أطلا  حتل م.األول
ر حُيمل قال  حر  عع  ةجيعء ةج. أ ي. جيري قما سعض  حينم سناًء عل  أاي  حني ، ةلن ينم اي

 حقنل أب ي.  يفةسيهتياا ، (4)ةأاي قمساا سعض  حينم صنم، عل  أقل ما يصح من جنس.
  ي. ؛ ةقال يف   اةي  حن قيل  يللم. صنم ثالثة أ م كاا مالثاً ، صائ  من ةقي  حنيية

م، /ف[ يف  حيفقيارة162يع / ]، (5)أقل صنم ةرد يف  حشير   إاي ؛ ةقاي  ار صنم أ ي
ةحن  ار صنم دلر أة   كقاه ، ةقاي أطلقفا حلم. صنم ثالثة أ م، قديرلا حلم. صنمفا

 ي(6)صنم ينم
ةس. قال ك ريةا  - أحدمها:؛ طريقانةيف  شرت . تثييي  حنِ ية يف  حصينم  ملناةر  

   ي. تالل مث ٌّ عل  قنح  يف أاي من  ار عثادة مطلقاً والثاين، (7) حقطع ابشرت ط. –
، (8)ةص ح  إلمام ة ح ل يل  ح اين، ل ِل عل  ة جش  حشري  يف  ح   حنين  أة جائله وُ 

                                                           

 (ي 8/455(،  جملمن  )12/363(،  حعليل شرح  حنجيل )18/42٠(   ظر  هناية  ملطلش )(1
 (ي 11/18(   ظر  حبر  ملالش )(2
(  لن 12/363(، ةقال  حر  عع  حعليل شرح  حنجيل )8/455.  حننةي يف  جملمن  )( ص  (3

   عدلي 
 (ي 12/365(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(4
 (ي 15/5٠2(   ظر    اةي  حيفثري )(5
 (ي 8/478(،  جملمن  )12/365(  حعليل شرح  حنجيل )(6
 (ي 8/478(   ظر   جملمن  )(7
 (ي 7/265(،  حنسيط )18/418) (   ظر  هناية  ملطلش(8
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 قع سعض ؛ ةقال  حننةي   حصين ف أاي يُقال    صحُّ خيتلف، (1)ة  ك رةا   ةل
ةيف سع فا ،  إاي  حصي يح ةجنف  حتيثييي؛ كفاه  ملسهحة،    ةل ن  ملسائل ص ي 
ةجينز أاي ،  إاي  حصي يح قجل ء  حيفا رة ة ملعيثة؛  ار قعتاق رقثةق كما حن ،  ص ي ن   ح اين

 يللم. عل  ، ةيت ري  عليفا ما ق    ار صالة، يُقال    ةل أصح قال يف مسهحة  إلعتاق
ةيف قجل ء صالت. قاعدً  مع ، ةعل   آلتر ركعة، (3)ةلن  ملنصنا، (2) حصي يح ركعتاا

ةيف ترةج. ، ال خَيير  عن  اره سساند  حتِ الةة ةال  حشُّيفرة ، (4) حقدرة عل   حقيام ةجفاا
كما ؛   ُتالئ.  حصيالة قاعد ً ، أما حن  ار أاي ُيصلِ ع قاعد ً ، (5)عن. سصالة  جلنازة ةجفاا
ره سركعة   إاي ، من تريج. عل   خلالل (6)ةمنف ، ح.  القتصار عليفا، حن صريح يف  اي

ر ال يصح؛  حرة ين ةجفاً ة يف  ،   قائماً أت  اب   لصلي   ي(7)أاي  حنياي
شقية حيِفرَب م. ابحقيام ت إاي  ق؛ مل جُتلئ.  حصيالة قاعد ً ، ةحن  ار أاي ُيصلِ ع قائماً  

، صلِ ع ركعت ةحن  ار أاي يُ ي (8)لئ. قال قائماً ص ح  حرة ين أ ي. ال جيُ ، أة مرن  نجفاا
ره ساح  ، د ة  دق ةستشفُّدين صلي  أرسعًة ستسليمةق ة حصيالة ستشفُّ   قع ترةج. عن  اي

، ةقال  حر  عع  ةمييفن سناء ا عل    صل  ملاكنر، (٩)ةجلم  حث ني ابخلرة ، ةجفاا

                                                           

(، 12/4٠٠(،  حعليل شرح  حنجيل )8/164(،  حتفايش )15/5٠3(   ظر   اةي  حيفثري )(1
 (ي 3/21(ي كقاية  حنثي. )3/331(، رةضة  حطاحث  )7/4٠6 ح اية )

 (ي 8/463(   ظر   جملمن  )(2
 (ي 7/75(   ظر    م )(3
جيش علي. أقل ما يتقرف س.، ة حنج.  ح اين  ال جيلئ.؛ سناء (  حنج.   ةل  جيلئ.؛ سناء عل  أ . (4

(،  حعليل شرح 18/424عل  أ . جيش علي. أقل ما جيش من جنس.ي   ظر  هناية  ملطلش )
 (ي 3/3٠6(، رةضة  حطاحث  )8/464(،  جملمن  )12/366 حنجيل )

 ( مل أقف عليفماي (5
  قيا  أم  سن عثد هللاي (، ست4٠1( كاسن  حر عة يف  ملطلش  حعايل )ا  (6
 (ي 2/2٩1(   ظر  حبر  ملالش )(7
 (، ة حنج.  ح اين  جينز ح.  حقعندي 2/2٩1(   ظر  حبر  ملالش )(8
(، ة حنج.  ح اين  ال خير  هبا ال؛  ا ما  حتلم. يقت ع  حت لل سعد 8/164(   ظر   حتفايش )(٩

 (ي 12/366 حركعت ي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )
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ُتر ِ  عل  ، ةحن  ار أاي ُيصلِ ع أرسع ركعال، ةقاي  ليحناه عل   حن جش مل جيل  حل ِ دة

لئ. ةال جيُ ، إاي ترا   ةل ساد حلسيفن ؛  عل    ةل  أيا هبا ستشفُّدين،   صل  ملاكنر
ةجينز ، ةعل   ح اين  يت ريي س  أاي يؤدِ يفا ستشفُّدين ةتشُّفدق ة  دق ، أد ءلا ستشفُّد ة  د
ةقال  حننةي    صح أ ي. جينز ستسليمت  ، (1)كا   كرةه،  ةلن أ  ل، أد ءلا ستسليمت 

 ي(2)عل   حقنح 
ةقاي  ار أد ءلا ، مل جيلئ أد ءلا عل   حري  لة، تقِثالً ةحن  ار أاي ُيصلِ ع ركعت  مس

ةقاي أطلا  قع قجل ء  إلتياا ، أجلأه أاي أيا هبما عل    رن مستقِثالً ، عل   حري  لة
ة خلالل  يما ق    ار أاي ، عل  تالل مث  عل    صل  ملاكنر، هبما عل   حري  لة

ةييفقي. أاي يتصديق ، سة در ل  ةال سنصف دينارأ ي. ال يللم.  حتيصدُّق خبم -يتصديق 
 يحلم.  حتيصدُّق جبميع.، ق  اح. لن  ار أاي يتصدي ، (4) ما دة . مما يُوَتَمنيل (3)سد  ا

ةقد تقديم ،  ليا شعء من. ة جثًا أبصل  حشير ، ةأما ق    ار  العتيفال مطلقاً  
 - عل    ةل  ، تقاء ابملرةر مع  حنِ يةيف  شرت .  حلُّث   ي. ة الك (5) كر ةجف  يف ابس.

ره سلُث  زمن ما -ةلن  حظيالر  ةعل   ح اين  ، ةُيست ش أاي مييف  ينماً ، خيير  عن  اي
أ ي. ال سدي من  عتيفال ينم ؛ ةقد مري يف ابس. ةج. آتر،  ي.   تماالا يف  شرت .  حلُث 

نل  ملساد حلصيالة  اعة أة ةةج. آتر أ ي. قاي كاا ممن يعتاد دت، أة ما يد ن من.
مل ييفن  عتيفا ًا ق    -ةكاا ما أت  س. ال خياحف عادت. يف  حدُّتنل ة خلرة   -مريلا 
 ي(6)ةقال كاا  عتيفا اً ،  ن ه

                                                           

 (ي 12/366  ظر   حعليل شرح  حنجيل )( (1
 (ي 8/464(   ظر   جملمن  )(2
( م ، ة حدرل    ايل 3، 17  حقظ معرف، ةلن سدل  حدرل ، ة حدرل   حعر قع )(  حد  ا(3

(، 1٠8م (ي   ظر  خمتار  حص اح )ا  2، ٩75( م ، ة حدرل   حعر  )3، 12 ملصري  )
(،  حقق.  إلسالمع ةأدحت. حلل يلع 1/2٠1(،  ملصثاح  ملنري )1٠/1٠5حساا  حعرف )

 (ي 1/143)
 (ي 2/586( أي ما يعد ماال يف  حعرلي   ظر   ملصثاح  ملنري )(4
 (، ست قيا  عثد هللا  ح ر ي 245(  جلن لر  حث رية )ا  (5
 (ي 246(   ظر   ملصدر  حساسا )ا  (6
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حلم. قعتاق رقثةق ،  إاي  ليحنا  ملطلا عل  ة جش  حشير ؛ ةأما ق    ار  عتاق رقثة ةأطلا
، (2)ة جلرجاين (1)ةص  .  حد ركع،  إلجل ء يف  حيفقيارة مؤمنةق سليمةق من  حعينف  ملا عة من

ةظالر  صِ . يف   م، ةلن مقت   تص ي ف   حصيالة يف حلةم ركعت 
ةقاي  ليحناه عل  ، (3)

ره سعتا  حيفا رة ة ملعيثة ةمري ا ةمنف  من سنا ا ، (4)ةص ي .   ك رةا، جائله تر  عن  اي
ةحن قييد  قال  لِِل علع قعتاق رقثة ي /أ[163/](5)ركعتاا؟لل يللم. ، عل  ما ق    ار صالة

، مل يللم.  ملؤمنة  حسيليمة، ةحن قال  كا رة أة َمعيثة، مل جيلئ.  حيفا رة ةال  ملعيثة قطعاً ، مؤمنة
 ي(6) لن أعتا مؤمنًة سليمًة أجلأت. عل   حصي يح

ةقاي  ار عتا رقثة ، . مريهمل جيلئ، ةحن قال    علعي أاي أعتا لا   حيفا ر ة ملعيش 
ر، سعينفا حلم. قعتاقفا  إاي ؛ ةحيا ح.  حتيصرل  يفا، ةال يلةل مليف. عنفا  ارد  حنياي

ةقاي أتلقفا أجنيب حلم. قيمتفا ملناللا يتصريل  يفا كيف ، تلقي أة أتلقفا مل يللم. سدنا
 يض ية  ملناةرينخبالل  ندي ة  ُ ، ةال يللم. أاي يشرتي هبا رقثة  يعتقفا، شاء

ال ُيشرت. أاي يُوثَويِ ي  حنِ ية  ي. صح سنية من    إاي قلنا؛ ُعدان قي مسهحة  حصينم 
ةقاي كاا  ملناةر صنم ينم أة أ م   ث  قجل ءه سنية من  حنيفار ،  حنيفار قاي أطلا  حصينم

من ةقي  حنية أة ةلن أاي  حصيائ  تطنُّعًا ق    ن  هنارً  ييفنا صائمًا ؛ عل  أصل آتر
 يةعل    ةل  ال،  عل  لا  جيلئ.، (7)ة  صح  ح اين، من أةل  حينم؟

                                                           

 (ي 12/367شرح  حنجيل )(   ظر   حعليل (1
 ( مل أقف عل  قنح.ي (2
(  ق   قال   علع عتا رقثة،  هي رقثة أعتا أجلأ، ةظالر 2/284( قال  حشا عع يف   م )(3

لا   حيفالم أا جيلئ أي رقثة؛ ص رية أة كثرية، مؤمنة أة كا رة، معيثة أة ساملةي حيفن أةيل 
ة أجلأ، يع  ص رية  ة كثرية؛  هنما سن ء يف سع ف  كالم  حشا عع،  قاحن   قنح.   هي رقث

 (ي 15/5٠4 حيفقارةي   ظر    اةي  حيفثري )
(، ة فاملعي ة  ظر  8/463(، ة حننةي يف  جملمن  )86( منف   حشري زي يف  حتنثي. )ا  (4

 (ي 4/477(،  حثياا )1/442(،  ملفاف )3/3٠7رةضة  حطاحث  ةعمدة  ملقت  )
 (ي 8/164فايش )( كاحث ني يف  حت(5
 (ي 8/465(، ة حننةي يف  جملمن  )12/367( ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(6
(، 6/2٩3(، ةص ح  حننةي يف  جملمن  )3/186(  ظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(7

 ة سثاه قي  جلمفنري 
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  وفيه صور، أة قدر ً ، أاي يُع ِ  حلص نم ةقتاً   اللفظ الثاين

ق األوىل أة قدير صنم ، قديم علي. أ ي. ق    ار صنمًا مطَلقاً يُ ة ،   ق    ار صنم مع ي
ر سصنم أي ينمق كاا، ةال جيش، ادرة علي. سُتِ شي ح.  ملث، ينم مطًلقاً  ، سل خير  عن  حنياي

لئ. أي جيُ ، عيِ ن.ةكا  حن  ار صنم مخيا ةمل يُ ، ينم عيد أة من رم اا (1)]ييفنا[ قال أاي 
، عن. ق   مال قثل صنم.  قديف  ميت.  ىت يُ   إ   م   مخيا  ستقري ، مخيا صام.

ره  قع تعيين. ، أة مخيا لا    سثن ،  حشيفر كهةل مخيا من؛   إ   ع ي ينمًا يف  اي
كما حن ع ي ميفاانً  يانز ح. تقدمي. عن. أة ،  أ د ا  ال؛    ي. ةجفااأحدمها؛ طريقان
 عل  لا  حن ع ي ينمًا من   سثن  ، (2)ةأص فما  أ ي. يتع ي ، ةال ييفنا ق اءً ، أتتريه

،  إاي مل ييفن  ملع ي كاا ق اًء جملائً ؛  يصنم ينم  جلمعة   ي. آتر   سثن ، ة حتثا علي.
 ي   حقطع س.والثاين
ق من أسثن ق ةحن  ار صنم ينم مري مُ   نسش   ال يُ ، صام أيي ينمق شاء من.، ع ي

من ةجنف  حيفقيارة  (3)]ال ي ثي ح. تن ا رم اا[  ةقاي قلنا يتع ي ، حلينم  ملع ي 
ةال  حينم ق   مل ، ساا سنيية  حينم ق   أ طر  ي.ةال ةجنف قم، ابإل طار  ي. ابجلما  قطعاً 

ةعدم قثنل صنم مريه عن ق اء أة كقيارة ةحننه عل   حصي يح ، ي  حنية ة شرتطناهي ِ يث
ةجيري  خلالل يف تعي   حينم  ملع ي ،  لن صام  ي. ق اًء أة كقيارًة صح، (4) يفما

 ي  ج ق   ع ي ح. سنة ةيف، حلصينم يف تعي   حنقي حلصيالة ة العتيفال
ره ، (5)صلِ ع َض نةةحن  ار أاي يُ   صل  َض نة أي ينم شاءو ةال خير  عن  اي

صلِ   يفا ق   يف أيِ  ةقي  صلِ ع َض نة كا   ل  يُ ةحن  ار أاي يُ ، سصالت. يف مريلا
 إاي ، ةقال  ملاةردي  ق   قال    علعي أاي أصلِ ع ينم  خلميا، ض نة أة مريلا، كاا

                                                           

 ( ما س   ملعيفن ت  ساقط يف  مل طن.ي (1
 (ي 3/3٠8نةي يف رةضة  حطاحث  )( لن  ملالش،  كره  حن(2
 . (3/3٠8( ما س   ملعيفن ت  ساقط يف  مل طن.، ةأثثت. من رةضة  حطاحث  )(3
( أي ال يصح صنم عن  ار، أة ق اء يف رم اا، ةحن كاا مسا ر  أة مري ا، ةلن  ملالشي (4

 (ي 6/263  ظر   جملمن  )
(، 183أةل  حنفاري   ظر  خمتار  حص اح )ا    حشمش   لع  ح   ، ةلن  رتقا (  ح  نة(5

 (ي 3/76 حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )
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، ق  ال   يلة ح. عليفا، صلِ ع ينم   رسعاء ةينم  خلمياتق يل  ح   حليماا جاز أاي يُ قصد 

ر مل جُيلئ. أباي قال    علعي أاي ؛ ةقاي كاا حلمع ي   يلة عل  مريه، ةقاي قصد كن . ةقتاً حلنياي
، ال يتع ي يف ق د لاأة ، ةيف  حعشر   ة تر، مل جُيلئ.  حصيالة يف مريلا، صلِ ع حيلة  حقدرأُ 

صلِ  يف  حعشر   إاي مل يُ ،  يللم. أاي يصلع يف كلِ  حيلة من حيايل  حعشر حيصاد فا يف ق د لا
 ي(2)قال  حرة ين  ةلا   سٌن ص يحٌ ، (1)كلِ فا مل يق فا قال يف م لفا

، (3)ةجش ق اؤه عل   ملالش،  قال، ةقلنا  يتع ي  ةحن ع ي  العتيفال ةقتاً  
علي.  (4)ةحن ع ي حلصيدقة ةقتًا جاز )تعيينفا(ي ال جيش ةقد تعاير خبالل  حصينمةقيل  
 يقطعاً 

مق ،   حن  ار صنم شفرق الثانية سل ،  إاي أطلا مل جيش  ملثادرة؛ كعشرة أ مق ؛  أة أ ي
 إاي ؛ .ةقاي قييد ابحتيتاسع حلم، تقر ِقاً تتاِسعًا أة مُ ةجينز ح. صنم  ح  مُ ، كما مري ،  ُيست شُّ 

ةقاي قييده ابحتيقريا ، (5)أتلي س.  ا يف  كما سثا يف صنم  حشيفري   ملتتاسع  يف  حيفقيارة
/ف[ ة حسيثعة 163 قع ةجنس. ةجفاا مثنياا عل   حقنح  يف أاي  حتيقريا س   ح الثة /] 

 حنقي لل يتع ي  ةقريسنلا من  حنجف  يف أاي ، (6)يف  حتيمُتع لل جيش ق    اتي  ح الثة؟
كما حن  ار صنم ؛  مل يعد  ست قاق  ل  حتيقريا علي.، قاي قلنا  يتع ي ، ابحتيعي ؟حلصِ يام 

                                                           

 (ي 15/5٠3(   ظر    اةي  حيفثري )(1
 (ي 11/26(   ظر  حبر  ملالش )(2
(، ة حننةي يف 12/386(، ة حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )8/157( جلم س.  حتفايش )(3

 (ي 8/4٩5 جملمن  )
 (ي 11/26( ليفا  يف  مل طن.، ةحعل  حصن ف  تقدمفاي   ظر  حبر  ملالش )(4
 /ف(ي13 حتاسع )  جلن لر  حث رية،  س ة طنسقثنسر ي،  جمللد( (5
 ملتمتع  حاي مل جيد لد ، ق   مل يص     َم  ح الثَة،  ىت   ق     ج،  علي. عشرة أ م،  فل ( (6

قرق سينفا ةس   حسثعة    م أم ال؟ ،  ي. ةجفاا  أ د ا  أا  حتقرقة سينفما مري جيش علي. أا ي
ة جثة؛  ا ةجنف  حتقرقة سينفما كاا يف   د ء جبفة  حلماا، ةما كاا مست قا يف   د ء جبفة 
 حلماا سطل  ست قاق. يف  حق اء حقن ل  حلماا، ةعلي.  ال جيش  حتقريا لنا، ة حنج.  ح اين  أا 
 حتقرقة سينفما ة جثة؛  ا ةجنف  حتقرقة سينفما كاا يف   د ء من جفة  حقعل ال من جفة 

(،  ملفاف 4/58 حلماا، ةلن  ملالش، ةعلي.  ياش  حتقريا، لناي   ظر    اةي  حيفثري )
  (ي7/185(،  جملمن  )3/35٩(،  حعليل شرح  حنجيل )4/2٠1( هناية  ملطلش )1/37٠)
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 لن صام ، (3)ةص يح  جلمفنر ةجنس.، (2)ةص يح  إلمام  ح ل يل أ ي. ال جيش، (1) اث  ا

صنم  حشيفر  يفاا انقصاً  ق يف  قاي  ري ، ثالث  ينمًا متن حية ُ ِسش من. مخسة عشر ينماً 
ره ةجش، أجلأه م من. تع ي عل  ، ةحن كاا ع ي  حشيفر أة  حعشر يف  اي أة عشرة أ ي

 ىت حن أ طر ، ةحيا مست قياً يف  قس.،  احصِ يام يقع متتاسعاً ، (4) حصي يح كما مري يف  حينم
ره ، سع يف ق ائ.ةحن  ات.  جلميع مل يللم.  حتيتا، ينمًا مل يللم.  الستئنال  لن شر. يف  اي

 لن أ طر ينمًا حلم. ، (5)أ ي. جيش –ةقطع س.  حعر قينا  – أصحهما؛ فوجهان حتيتاسع 
 ي ال تتاسع يف  حق اء،   الواثنيهما، ةحن  ات.  جلميع حلم. ق اؤه متتاسعاً ،  الستئنال

 فرع:
كمن  ار ؛   ُ ةل حُيمل عل   حتِ سعة،  ار أاي يصنم  حعشر  ُ ةل من  ي   اة

انقصاً   إاي كاا  حشفر،  إاي أةح.   ادي ة حعشرين؛  عتيفال  حعشر  حوهتري من رم اا
 يمل يللم. متام  حعشر

 إما أْن يعيِّّنها أو يُطلِّق:؛ الثالثة: إذا نذر صوم َسنة
أة من ، أة َسنة يف أةل شفر كا ، كما حن قال  َسنة كا ؛    أاي يعي ِنفااحلالة األوىل

يقع متتاسعًا ح رةرة  حنقي ةييفقع صنمفا قي ،  صامفا، أة لاه  حسينة عند  ستفالنا، ح د 
ةال ، (6)ةكا  أ م  حتيشريا عل   ملالش، آتره ةال يدتل يف  اره صنم رم اا ةأ م  حعيدين

ةيف ةجنف ي ةلع ة حريجل ابملرن، ةتقطر  ملرأة سعار   يض ة حنِ قال، جيش ق اء  ح 
ةقيل - قنالا، سن ًء أ م  حعيدين ة حتيشريا ةرم اا؛  ةقال  حيت  صل  يفا  ح ق اء  

                                                           

 .(12٩ رير أحقاظ  حتنثي. )ا   (1/44 مل ص، )  ينم  الثن ي   ظر     ع  الثن ، أي  اث   (1)
 (ي 233(   ظر   حنجيل )ا  (2
(، 12/36٩(،  حعليل شرح  حنجيل  ملعرةل )8/157( أي ةجنف  حتقرقةي   ظر   حتفايش )(3

 (ي 3/3٠٩)(، رةضة  حطاحث  8/47٩ جملمن  )
 ي(468 ( ر جع )ا(4
(، 12/36٩(، ةأظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )1/445( جلم س.  حشري زي يف  ملفاف )(5

 (ي 8/47٩ةص  .  حننةي يف  جملمن  )
 (ي 3/31٠(   ظر  رةضة  حطاحث  )(6
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ةص يح ، (3)ةأص فما عند  جلمفنر أ ي. جيش ،  ال(2)أص  فما عند  حقارقع -(1)ةجفاا

ةسىن  ملاةردي ، (5)ةيف  حِقطر اب يض ة حنِ قال عدم.، (4) سن كج يف  حِقطر ابملرن سنجنف
 إاي قلنا  ال ، يف  ملرن عل   خلالل يف أاي  حِقطر س. يقطع  حتيتاسع ة حشري زي  خلالل

ةقال ، (7)ةنما  إل طار سعار  حسيقر ]ةجفاا[، (6) قع ةجنف  حق اء قنالا، يقطع.
 (1٠)يف ةجنف  حق اء عل  من أ طر س. (٩)ةعل   ملالش، (8) حث ني  عندي ال جينز

ةحن أ طر س ري عار ي (11)   حقطع سنجنس.حهماوأص،   أ ي. عل   خلاللأحدمها؛ طريقان
ةق   ، ةيَث ، ة ي  أ طر سعارق أة س ري عارق ال يللم.  الستئنال، ةحلم.  حق اء قطعاً ، أ ِ 

أباي قال  أصنم سنة كا  ؛  ات. صنم  حسينة مل جيش  حتيتاسع يف  حق اء قال أاي ييفنا شرط.
 عل  لا  ، (13)أص فما  أ ي. جيش؛ (12)  حشيفر قع ةجنس.  حنجفاا  ملتقدِ ماا يف، متتاسعاً 

                                                           

أ . ال جيش  ( قدتال  ملؤحف أ م  حتشريا، ة حعيدين، ةرم اا يف  خلالل يعارن ما قال قثل.(1
(،   اةي 2/283 حق اء عنفا، ة حصن ف أا  خلالل يف   يض ة حنقال ة ملرني ة  ظر    م )

(،  حعليل 8/158(  حتفايش )18/447(، هناية  ملطلش )1/445(  ملفاف )15/4٩1 حيفثري )
 (ي 3/31٠(، ةضة  حطاحث  )8/48٠(،  جملمن  )12/36٩شرح  حنجيل )

 (ي 8/157قارقع، ةص ح  حث ني لا   حنج. يف  حتفايش )( مل أقف عل  قنل  ح(2
( عدم 8/48٠ليفا   سش  ملؤحف  حقنل سنجنف  حق اء حلامفنر، ةص ح  حننةي يف  جملمن  )( (3

ةجنف  حق اء، ة سث. قي  جلمفنر، ةكاح   سث.  سن كج كما  كره  حر  عع يف  حعليل شرح 
 (ي 6/238(، م    فتا  )٩/1٩1ال )(، قي  جلمفنري ة  ظر   ملفم12/37٠ حنجيل )

 ( أي سنجنف  حق اءي (4
 (ي 12/37٠(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(5
 (،15/4٩2(  حقنل   ةل  ال يللم.  حق اء، ة حقنل  ح اين يللم.  حق اءي   ظر    اةي  حيفثري )(6

 (ي 1/445 ملفاف )
  أ . ال ينقطع؛   . أ طر سعار  فن  ( ما س   ملعيفن ت  ساقط يف  مل طن.، ة حنج.   ةل(7

 كاحقطر ابملرن، ة حنج.  ح اين  ينقطع؛  ا سثث. ابتتيارهي   ظر  ملصدرين  حساسق ي 
 (ي 2/714( مل أقف علي. من كالم  حث ني، ةةققي علي. من كالم  سن  حصالح يف  تاةي. )(8
 (ي 3/311(   ظر  رةضة  حطاحث  )(٩

 ( أي ابحسقري (1٠
 (ي 8/48٠ حننةي  جملمن  ) ( ص  .(11
 (ي 46٩ ( ر جع )ا(12
 (ي 8/47٩(، ةص  .  حننةي يف  جملمن  )12/36٩( أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(13
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ة إل طار ، ةقاي أ طرلي اب يض أة  حنِ قال مل جيش، قاي أ طر سال عارق ةجش  الستئنال
 إاي ؛ (1)فريين  ملتتاسَع ي يف  حيفقيارة ي. ما م   يف  حشي ، ابحسيقر ة ملرن لل يقطع  حتيتاسع؟

 ي(2) ملتقدِ م قع  حق اء  خلالل ، قلنا  ال يقطع.
 إاي ، تناةل  حسينة  حشيرعية من  فريم قي  فريم، ةحن قال    علعي صنم لاه  حسينة

ةال ، ةقاي كاا رم اا ابقيا مل يللم. ق اؤه، كاا م   سعُ فا مل يللم. قال صنم ابقيفا
 ي(3)مةيف أ م  حتيشريا ة  يض ة حنِ قال ة ملرن ما تقدي ، ق اء ينمع  حعيدين
 يصنم  ث  عشر ، كما حن قال    علعي صنم َسنة،    أاي يُطيِلقفااحلالة الثانية

 إاي ، ةكلُّ شفِر  ستنعث. ابحصينم  ناقص. كاحيفامل، ةثالمثائة ةست  ينماً ، شفرً  اب للة
 إاي كاا ، ةشن ل ينيفسر ابحعيد  ييفمل. ثالث ، مل يع ي  يع.  علي. قمتام. ثالث  ينماً 

م، ة ة   اة ييفمل. ثالث  ينماً ، انقصًا تد را ينم  ،  إاي كاا كاماًل تد را أرسعة أ ي
ةال يللم.  حتيتاسع قطعًا يف  حشيفر ةال يف ، /أ[ تد را مخسة164ةقاي كاا انقصًا /] 

م  حتيشريا،    م ةال أبل سصنم ،  لن صام سنة متن حية تد را صنم رم اا ة حعيدين ةأ ي
ر ينم سن ء كاا رم اا  ماً أة ؛ ةيصنم سدل صنم رم اا شفر ً كامالً ،  حشي  عن  حنياي

؛ واثلثٌ ، (5)شفرق قي م ل. ال يللم. ق اء شعءأ ي. ق   صام من ؛ وجهٌ ة ي. ، (4)انقصاً 
 إاي شرط. ، لا  ق   مل يشرت.  حتيتاسع، (6)أ ي. يللم. صنم ثالمثائة ةست  ينمًا مطلقاً 

                                                           

( من علي. كقارة شفرين متتاسع   ه طر ملرن أة حسقر  قي. تالل؛ أما  ملرن  قي. قنالا  (1
ل  حتتاسع، كما حن أجفده  حصنم  ه طر، ة أ د ا يثطل  حتتاسع؛   . أ طر ابتتياره  ثط

 حقنل  ح اين  ال يثطل؛  ا  حقطر سسثش من مري جفت.  ل  يقطع  حتتاسع كاحقطر اب يضي 
ةأما  حسقر  قي. طريقاا  أ د ا  أا  ي. قنح  كاحقطر ابملرن؛  ا  حسقر كاملرن يف قاب ة 

  أ . يقطع  حتتاسع قنال ة  د ؛  ا سثث.  حقطر،  يفاا كاملرن يف قطع  حتتاسع، ة حطريا  ح اين
(،  حعليل شرح  حنجيل 14/562(، هناية  ملطلش )3/72من جفت.ي   ظر   ملفاف )

 (ي 17/373(،  جملمن  )12/272)
 ( ر جع  حصق ة  حساسقةي (2
  حصق ة  حساسقةي( (3
 (ي 8/481( لن  ملالشي   ظر   جملمن  )(4
 (ي 12/37٠ل شرح  حنجيل )(  كره  حصيداليني   ظر   حعلي(5
 ( عن  سن  حقطااي 12/37٠(  قل  حر  عع لا   حنج. يف  حعليل شرح  حنجيل )(6
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م ، ةيصنم رم اا عن  رض.،  يللم.  حتيتاسع،  علعي أاي أصنم متتاسعاً  قال    ةيُقطر  أ ي

ةلن ،    حقطع سللةم. متيصاًل ابحسينةأصحُّهما؛ طريقانةيف حلةم تد ركفا ،  حعيد ة حتيشريا
ةأص فا  أ ي. ، (1)ةجعل.  ملتنيل   ظفر، أ د ا  ال يللم.؛    ي. ةجفااواثنيهما،  ص.
ةقاي ، ةق   أ طر س ري عارق  سته ف قطعاً ، (2)م. حبسش  حشيفر  ناليل ةقاي كاا انقصاً يلل 

ةيف  حقطر ابملرن ة حسيقر ما تقديم يف صنم ، أ طرل اب يض مل جيش  الستئنال
أما ق    ار ، (4)  يف ق اء أ م   يض ة ملرن  خلالل  ملتقدِ م يف   ةي، (3) حيفقارة

ي (6)ما تقديم يف  حسينة،  ي. ملرنق أة  يضق  (5) ُ يف  ق اء ما )تقديم(صنم شفر مع ي 
ق  ةقاي  ارل صنم ، (7)  اضي  ي.  قع ق ائ.  حقنالا، ةحن  ارل  ملرأة صنم ينمق مع ي

 ي(8)ينمق مطلاق  شرعي يف صنم ينم   اضي حلمفا ق اؤه سال تاللق 
 فرع:

 إاي قال  ، لا   حعدد دةا  حتيتاسع حلم. صنم، حن  ار صنم ثالمثائة ةست  ينماً 
م رم اا ة حعيدين ة حتيشريا عل   التِ صال، حلم.، متتاسعاً  ؛ (٩)ة ي. ةج. آتر، ةيتد را أ ي

 يأاي  ِكر  حتيتاسع يل ن لنا
، ال يتع ي ،    تققن  عل  أ  . حن  ار أاي يصنم يف منضع مري  رم ميفةآخر

قال ، (11)   رم  قال  سن  حقاا  ال جيلئ. يف مريهةأما ق   ع ي ، (1٠)ةيصنم  ي  شاء

                                                           

 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 36٩(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (1
 (ي 8/481(،  جملمن  )12/371(،  حعليل )7/74( ةلن  ملالشي   ظر    م )(2
 سقةي حصق ة  حسا( ر جع   اشية يف (3
 (47٠ ( أي   احة   ةيي ر جع )ا(4
 ( ليفا  يف  مل طن.، ةحعل  حصن ف  ما  ات.ي (5
 (ي47٠( ر جع )ا(6
  (ي47٠ ةقد تقدم يف )ا ( أي   حقنالا يف  حَسنة،(7
 (ي 8/481(،  جملمن  )12/371(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(8
  (ي12/371(  يفاه  سن كجي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(٩

 (ي 8/481(،  جملمن  )4/487(   ظر   حثياا )(1٠
 (   ظر   ملرجع   حساسق ي (11
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ة ري  علي.  سن كج  قال  ق   قلنا ال جينز دتنل   رم قال ، (1)،أسن زيد  ةلن حيتمل

ره،   ر م  فل يللم. أاي ، ةقاي قلنا  جينز، ةحلم. قصد ميفة حبجق أة عمرةِ ،   عقد  اي
، (2)اد  ملدينة أة سيي  ملقدلار  مل ع قي مسحن  كما ،   ي. قنالا، يقصد ميفة؟

 ي(3)ةيصنم  ي  شاء، ك ريه؛  ةقال  جلمفنر  ال يتع ي 
ر صنم ينم  حقدةماللفظ الثالث      اي

ةلن أاي من ؛ ةقديمن  علي. أصالً ،  إ   قال  علعي صنم  حينم  حاي يقُدم  ي.  الا 
، مفنر أ ي. يصح املالش  حاي قطع س.  جل، أصثح صائمًا تطنُّعًا  نار قمتام صنم.

ةجيري  خلالل ، (5)  ي.  ار صنم سعض ينم؛ أ ي. ال يصح؛ ة ي. ةج.ٌ ، (4)ةيللم. صنم.
أما ق   أصثح ممِسيفًا ةمل ينن ي  يما ق    ار قمتام صنم كل ينم  ن   ي. صنم  حتيطنُّ 

ا  قع ص ت. قنال،  لن  ار أاي يصنم لا   حينم، صنمًا  فن متميفن من صنم  حتيطنُّ 
ر حُيَمل عل  ة جش  حشير  أة جائله؟ -ةقيل ةجفاا – قال ، مثنيياا عل  أاي  حنياي

،  ةقال  إلمام   حاي أر ه أ ي. يصح، ةلن ق ية  حثناء، (6) حعمر ين   ملشفنر أ ي. ال يصح
ةنا  قطعن  أب ي. حن قال    علعي ركعة ، ةمنضع  حقنح   إلطالق، كه ي. مقييٌد ساح 

حلم. ، ة حعاش أهني  قاحن   حن قال    علعي أاي أصلِ ع كا  قاعد ً ، مل يللم. مريلا،   دةة 
ر عل   حن جش،  حقيام عند  حُقدرة  ياش ، (7)ةتيفليقن  سينفما  رقاً ، ق    لنا  حنياي

                                                           

 ( أي أا كالم  سن  حقاا حيتمل؛ حيفنا   رم خيت، أبشياءي   ظر   ملرجع   حساسق ي (1
( من  ار أا ميشع قي  ملساد   قص ، أة مساد  ملدينة  قع حلةم  اره قنالا؛ أ د ا  (2

ملساد   ر م، ة حقنل  ح اين  ال يللم.  حنار؛  هنما ال يقصد ا ابحنس ؛  يللم.  حنار؛ كا
(،   م 12/4٠3كسائر  ملساجد، خبالل  ملساد   ر مي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )

(، 1/448(  ملفاف )8/4٠5(، خمتصر  مللين )15/47٠(،   اةي  حيفثري )7/73)
 (ي 12/388(،  حعليل شرح )8/155 حتفايش )

 (ي 8/481ةلن  ملالشي   ظر     جملمن  ) ((3
(ي  8/486(،  جملمن  )18/44٩(، هناية  ملطلش )12/372(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(4

 (ي 8/354كقاية  حنثي. )
 (ي 8/487(   ظر  جملمن  )(5
 (ي 4/486(   ظر   حثياا )(6
(  سينفما  رق ال 4/348(  كر  سن  حصالح  حقرق سينفما،  قال يف شرح مشيفل  حنسيط )(7

أبل س.، ةلن أا  حقعند صقة أ ردلا ابحاكر، ةقصدلا ابحنار، ةال قرسة  يفا،  َلَ يي  حصقة، 
 ةسقع قنح.  أصل ع،  احت ا  ا حن قال  أصل ع، مقتصر  علي.،  يللم.  حقيام عل  أ د  حقنح ي 
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  إاي قلنا  ال يللم.؛ ةحن كاا أكل أةل  حنيفار    ار  حصينمي (1)تنليلفما عل   خلالل
أص فما  ال يللم. قمساا سقية ؛  فنا ةجفاا، ةقاي قلنا  يللم. َ ي ، ق   مل أيكل  فنا أةي

ةيُث  عل   خلالل يف ، (3)مل يصح  اره عل   حصي يح، ةحن  ار صنم سعض ينمي (2) حينم
عل   ، (4)أاي  ملتنقِ ل ق    ن   حصينم هنارً  ييفنا صائمًا من ةقي  حنِ ية أة من أةل  حينم؟

ره ر ؛ (5)ةعل   ح اين  ةجفاا،   ةل  ينعقد  اي  إاي قلنا  ينعقد  همس  سقية  حنيفار عن  حنياي
قال  حر  عع  / ، (6). عل   ملالشئل ةقاي كاا أ طر مل جيُ ، أجلأه قاي مل ييفن أ طر

، رهلئ. عن  اي  علي. جيُ ، أ ي. ق    ن  سعد   كل جينز؛ /ف[ ةقد مري يف  حصِ يام ةج.ٌ 164]
ر سعض ي (7)ةلا  خياحف ما تقديم أ ي. يللم. صنم كامل ةخُيري  عل   حنجف  يف ص ة  اي

ةيللم. ركعة كاملة ، ةعل   ح اين  يصح،   ال يصح(8) عل    صح،  حينم ما ق    ار ركنعاً 
ةيُ اف ة إل ساا قد يُؤمر  ا دةا  حريكعة   قال  ملتنيل، ةكا  حن  ار سعض ركعة، (٩) ت ِقاقاً 

قال  ، درا س.   يلة  جلماعة يف  حركعة   تريةعلي.  يما ق   أدرا  إلمام سعد  حرُّكن   ىت يُ 
ةقا  قتد   مامق سعد  حر كن  يف ،  عل  لا  يللم. ركعة كاملة قاي أر د أاي أيا ابملناةر منقرد ً 

 ، (11)ة ي.  ظرٌ ، (1٠)س.  ي. أت   ا  حتلم. ةلن قُرسة يف  ق؛  حركعة   ترية تر  عن  اره
ةحن  ار ي ة حاي  كره مريه أ ي. يللم. ركعة مطَلقًا عل  لا   حنج. كما حن قال  ركنعاً 

                                                           

 (ي 18/44٩(   ظر  هناية  ملطلش )(1
 (ي 8/487( ص  .  حننةي يف  جملمن  )(2
 (ي 334(، ةجلم س.  حننةي يف منفا  )ا  12/372( ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(3
 (ي 467 ( تقدم  حيفالم علي. يف )ا(4
(، 18/424(  حنج.   ةل  ال ينعقد  اره، ة حنج.  ح اين  ينعقد  ارهي   ظر  هناية  ملطلش )(5

 (ي 12/365 حعليل شرح  حنجيل )
 (ي 12/373يل شرح  حعليل )(   ظر   حعل (6
 (   ظر   ملصدر  حساساي (7
 ( أي عل    صح أ . ال يصح  ار صنم سعض  حينمي (8
 (ي 8/487( أي ابتقاق  ملقرع  عل    عقاد  حناري   ظر   جملمن  )(٩

 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 357(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (1٠
(   ي.  ظر؛  هن   تتلقن  لل يعترب مع  ح  428ايل )ا  ( قال  سن  حر  عة يف  ملطلش  حع(11

  إلتياا سركعة  ما  نقفا أة ال يعترب  ح ؟ ، ةلل جينز ح.  حسالم مع  إلمام؟ي 
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أاي  ي. ةجف    -ةقطع س.  ملتنيل  -أحدمها؛ فطريقانسادًة منقردًة أة ساندً  

ر  حعثادة ة حتيشميي ةة سدحيل سادا  حتِ ال،  إاي  حسيادة قُرسة؛ كاحنجف  يف  اي
 إاي قلنا  ينعقد  ا يف  كما ، (2)ةمقت    ملالش   عقاده قال  حعمر ين ، (1)ة حشُّيفر

 – الثاين والطريق، ةجينز أاي يُقال  يساد سادًة منقردًة عل   حقنل جبن زه، يف  حريكن 
سناًء عل   حصي يح ؛ أ ي. ال ينعقد -ةمريه ةص  .  حنينةي (3)ةقطع س.  حشي  أسن  مد

قال  ملتنيل  أيا سركعة يتشفيد يف ، ةحن  ار تشفُّد ً ي (4) حسيادة  ملقردة حيسي سُقرسة أاي 
أة ُييفرب  ةيساد سادًة ةيتشفيد ، آترلا أة يقتدي  ن قعد حلتيشفُّد يف آتر  حصيالة

 قع ، ةحن  ار أاي يقنم ةتر ً ي (5)عل  طريقة من يقنل  ساند  حتِ الةة يقت ع  حتيشفُّد
  ي. حيا يف ؛   الواثنيهما، (6)   ع أصحهما؛  تمالا حلرة ين وجهان حقيام  حلةم

، ةحن  ار أاي يساد سادة يف أثناء صالة يصليفاي  قس. عثادة خبالل  حرُّكن ة حسُّاند
رأحدمها؛ فوجهان  اي  حقر ءة  حيت حيسي مشرةعة ؛   يصحواثنيهما،   ال يصح  حناي

خبالل  حسُّاند نا ،  يفا كاحقر ءة يف  حرُّكن  ة حسُّاند ة ملعادة ؛يف  حصيالة ال تُثطلفا
 يجازل  حقر ءة  ملناةرة يف  حصيالة دةا  حسُّاند  ملناةر مطلقاً 

ر صنم ينم قدةم  الا لل يصح؟قي رجعنا   ي. ،  ملسهحة  ملقصندة ةلع  أاي  اي
  ي. مري مميفن ق ي تثييي ؛ كما حن  ار صنم أما ينم قدةم.؛    ال يصحأحدمها؛ قوالن

ةعن ، (٩)يصح   أ ي.وأصحهما، (8)ة حقارقع (7)ة تتاره  حشي  أسن  امد،  حن ِيية شرٌ.  ي.

                                                           

 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 357(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (1
 (ي 4/484(   ظر   حثياا )(2
 (ي 8/487(   ظر   جملمن  )(3
 در  حساساي (   ظر   ملص(4
 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 358(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (5
(، ة حننةي يف 12/36٠( مل أقف علي. يف حبر  ملالش، ة يفاه  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(6

 ( ةجف ، ةص  ا حلةم  حناري 8/454 جملمن  )
 (ي 12/373(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(7
 ح.ي ( مل أقف عل  قن (8
 (  لن   صح عند   ك ريني 8/485( أظفره  حر  عع يف  ملرجع  حساسا، ةقال  حننةي يف  جملمن  )(٩
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؛ طريقنية كر أاي حألص اف يف أصلفا ، (1) ح ل يل عنفما سللةم صنم ينم مري ينم  حقدةم

ةقد مري ، نم؟  أاي أصلفما أاي من  ار صنم  صف ينم لل يصح ةيللم. صنم يأحدمها
  أاي قنح.  ينم والثاين، (3)ةضعق.  حث ني، صح لا ،  إاي قلنا  يصح، (2) خلالل  ي.
 –ة ي. قنالا ، (4)يقت ع  حتل م  حصينم من أةل  حينم أة من ةقي  حقدةم، يقدم  الا

كما ،  ةعل   ح اين  ال يصح،  عل  لا  يصح  اره، (5)أص فما  أةنما -ةقيل ةجفاا
ةمقت اه ص ة    عل  قنحنا ،  إ ي. ال يصح عل   حصي يح؛ نم سعض ينمحن  ار ص
  ي.  حتلم صنم ينم يف ؛ ةقاي ص ي نا   ا، ةقال  إلمام  يُقطع سقساد   ، سص ة   ا
ة ستدلي ح. أب ي. حن  ار   ج يف لاه  حسينة ةقد ضاق  حنقي ال ، ةلن ُ ال، سعض ينم
ره ةيق ع   ج يف َسنةق ، أ ي. يصح؛ لاه  حصُّنرة  قيفا ةج.ٌ  ةال قطيع يف، (6)ينعقد  اي

/أ[ يف أاي ينم  حقدةم من أةح. أة من  حقدةم  يما ق   قال 165ة ائدة  خلالل  ]، أُتر 
 عل    ةل يتث ي    ثاع. ض نة ينم   قدم  الا يف سقيت.، حعثد  أ ي ُ رٌّ ينم يقدم  الا

 لن قدم ة ا ، ةعل   ح اين   حثيع يصح، (7)ن قنل  سن   د دةل، سطالا  حثيع ة ر ِية  حعثد
 ييفا يف زمن  خليارحنجند  حصِ قة  ملعليا عل؛ يف زمن تيار  جمللا أة  حشير. َعُتا

ةينَرث عل  ، ةحن مال  حسييد ض نة   قدم  الا مل يُنَرث عن. عل    ةل 
ة يما ق   قال ، ةجُيلئ. عل   ح اين،     ةلةحن أعتق. عن كقارة   قِدم مل جُيلئ. عل،  ح اين

ةقد مري يف ،  مال أة ماتي يف أثناء  ح   حينم، حلةجت.  أ ِي طاحٌا ينم يقدم  الا
 ي(8) حطيالق

                                                           

(  حعثارة مري ة ض ة، ة ح ل يل  كر أا يف  ملسهحة قنح ،    كر تالل   ص اف يف أصل (1
 ي  حثالدي(، ست قيا  أ د 447(،  حثسيط )ا  7/26٩ ملسهحةي   ظر   حنسيط )

  (ي475)ا ر جع ( (2
 (ي 8/161(   ظر   حتفايش )(3
 (ي 7/26٩(   ظر   حنسيط )(4
 (ي 8/485(، ة حننةي يف  جملمن   )12/374( ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(5
 (ي 18/451(   ظر  هناية  ملطلش )(6
  ، ست قيا  عثد  حر ن  حدر قعي(256 (   ظر   حقرة  السن   د د )ا(7
 ي )/أ125.( )(ر   جلن لر  حث رية،  جمللد  ح امن (   ظ(8
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،  إاي قدم حياًل مل يللم. شعء، ة يما ق    ن  أاي يعتيفف  حينم  حاي يقدم  ي. 

ةقال  حص يدالين  ، . ةيق ع ما  ال عل    ةل يعتيفف ابقي، ةقاي قدم يف أثناء  حينم
ةعل   ح اين  ال يللم. قال  عتيفال سقية ، (1)خُيريي س  لا  ةس  أاي يق ع ينمًا ميفا .

أ ي. ال ؛ ة ي. ةج.ٌ ، (3)ةلن خماحٌف ملا ص ي نه يف   صل، (2)ةص ي ن  لا  لنا،  حينم
 .(4)ن  حينمأ ي. ق   م   ك ري م؛ ةجيعء ةج.ٌ ، جيش  عتيفال سقية  حينم

 املنصنا  حصي يح ةجنف ، ةحن قدم ة حنيا ر مريٌض أة  ثنٌل س ري  ا ق  
ةقيل  ال جيش ، ةيف ق اء ما قثل  حقدةم  حنجفاا،  عل  لا  يق ع سقية  حينم، (5) حق اء
قاي قلنا ،  حتيقريع  (6)(ييي) إاي كاا   ثا حبا ق يقدر عل  أد ئ. حلم. أاي يق ي. ، شعءٌ 
 -ر . هللا -م  حنقي قال  حشا عع ةقاي أر د ابحين ،  إاي قدم  الا ينماً مل يللم. شعء ؛ينعقد

 ي(8)شيفر ً   تعاي؛ قال   ص اف  أة ينماً آتر، (7)ةُأ ش أاي يصنم  ح د
  أحوالةقاي قدم هنار ً  للنيا ر 

رإحداها  ً  ةأصثح أباي كاا يعرل أ ي. يقدم مد؛   أاي ييفنا صائمًا عن لا   حنياي
ةتص،  ملتنيل ابخلالل سقنحنا  ق ي. يللم.  حصينم من ، (٩) ُيالئ. عل   حصي يح، صائماً 

                                                           

 (ي 8/485(،  جملمن  )12/374(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(1
(  ة تققن  عل  أا   صح لنا أ . ال يللم. ق اء ما م  ي 6/541( قال  حننةي يف  جملمن  )(2

،  لية (8/485(،  جملمن  )12/374(،  حعليل شرح  حنجيل )1/447ة  ظر   ملفاف )
 (ي 3/314(، رةضة  حطاحث  )3/188 حعلماء )

( يقصد اب صل  من ع  زماان حالعتيفال  قات.،  ص  ن  لناا أ . يللم. ق اؤهي   ظر  (3
 (ي 6/4٩2(،  جملمن  )3/583(،  حثياا )1/351 ملفاف )

قنل  ةتيفملت.  ال يللم. شعءي   ظر ليفا  يف  مل طن.، ة حظالر أا  جلملة  يفا  ق،،  (4)
 (ي 1٠/484 فتا  )

 (ي 12/374(،  حعليل )1/447(،  ملفاف )8/488(،  جملمن  )2/118(   ظر    م )(5
 ( كلمة مري ة ض ةي (6
 (ي 2/114(   ظر    م )(7
( 6/242(، م    فتا  )1٠/111(،  حنا   حنلا  )12/374(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(8

 (ي 1/583أسىن  ملطاحش )
(، ةلن قنل 8/485(، ة ص  .  حننةي يف  جملمن  )12/373فره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )( أظ(٩

 (ي 11/٩5(، حبر  ملالش )15/4٩7(،   اةي  حيفثري )7/74أك ر   ص افي   ظر    م )
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 ي(1)ةقطع سعدم  إلجل ء ق   قلنا  يللم. من ةقي  حقدةم، أةل  حينم

 إاي كاا  حقدةم  حلية ل ؛ أة صائماً تطنُّعاً ،   أاي ييفنا مُمِسيفاً من مري صنمق الثانية
أة ،  ينث  عل  أ ي. يللم.  حصينم من أةيل  حينم، يصح  حصينم سِنييةق سعده أة سعده ةقلنا 

ةُيست شُّ ح. أاي يصنم ينماً  ،  عل    ةل  يللم. صنم ينمق آتر، من ةقي  حقدةم؟
قال  حث ني  ق   قلنا  ، ةُيست ش أاي يق ع،  ال شعء علي.، ةقاي قلنا ال يصح، كامالً 

،   أ ي. يللم. صنم ينمق آترأصحهما؛ وجهانحقدةم  فنا يللم.  حصينم من     
؛   إاي كاا صائمًا كاا أةيح. تطنُّعًا ةآتره  رضاً ؛   يللم. صنم سقية  ح   حينمواثنيهما

 فا   ، (2)ةقاي مل ييفن صائمًا  لينن ةحيص  سقية  حنيفار، كما حن  ار قمتام صنم  حتيطنُّ 
ة يف   ح ل يل ، (3)يف أصل  ملسهحة عل  لا    صل كلُّ. تقريٌع عل  عدم سناء  خلالل

لا   كره  إلمام ةمل ينِسث. ، (4)عن   ص اف  حقطع أب ي. ال جُيلئ صنم  ح   حينم
ره صنم سعض  حينم، قحيف   ي(5)ةقال  ال خُيري  عل   خلالل يف  اي

رق ؛  أاي ييفنا صائماً  ح   حينم عن ة جشق   الثالثة نر أ ي. يُتمُّ.  املشف، أة ق اءق ، كناي
سن ًء قلنا  جيش ؛ ةيُست شُّ أاي يُعيد  حصينم  حاي لن  ي.، ةيق ع  ار لا  ينمًا آتر
 حصِ يام من أةيل  حينم أة ال
ةقال  ملاةردي  قاي تع ي  ح   حينم حلصينم  ملناةر عن مري ، (6)
يما ق   كاا   -ةقال، كما حن قدم ةلن صائٌ  عن رم اا؛  (7) حقدةم مل جيش صنم آتر

                                                           

 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 372(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (1
 (ي 8/162(   ظر   حتفايش )(2
ل. يقصد أبصل  ملسهحة  ق    ار أا يصنم  صف  حينم،  إ . قا س  لاه  ملسهحة عليفا؛  إا ( حع(3

قيل  قا  ار  صف  حنفار يصح،  فنا علي. صنم سقية  حنفار، ةال ق اء علي.، ةقا قيل  ال 
(،  ملطلش 376يصح،  ال شعء علي. يف لاه  ملسهحة، ةهللا أعل ي   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  

 (ي 43٩ا   حعايل )
 (ي 7/26٩(   ظر   حنسيط )(4
 (ي 18/451(   ظر  هناية  ملطلش )(5
(، رةضة 12/375(  حعليل شرح  حنجيل )7/271(،  حنسيط )8/4٠6(   ظر  خمتصر  مللين )(6

 (ي 8/485(،  جملمن   )3/315 حطاحث  )
 (ي 15/4٩7(   ظر    اةي  حيفثري )(7
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 ي(1)ةجفاا -أة عن كقيارة يف ةجنف ق اء صنم ينم  حنيار، صائماً عن ق اء رم اا

ةلل  قنل  حلم. ،  يللم. صنم ينمق آتر، /ف[ ُمقطر ً 165  أاي ييفنا / ]الرابعة
ر  حصينم من أةيل  حينم أة من ةقي  حقدةم؟  ي(2)  صح  ح اين،  ي.  خلالل، ابحنياي

 ي(3) فن كما حن قِدم حيالً ، ييفنا ينم  اره صائماً عن رم اا  أاي اخلامسة 
ة عل  أاي  حظيالر أاي كالم   ص اف يف  ملسهحة مقريٌ  عل   حصي يح يف تع ُّ  

ر قطعاً ، (4)زمن  حصينم  ملع ي  ،  هما قاي قلنا  ال يتع ي  ي تمل أاي يُقال  يصح  حنياي
ةحيتمل أاي يُقال  ، قال    علعي صنم ينمق ق   قدم زيدٌ  كما حن؛  ةيللم. صنم ينمق كاملق 

ر،  خلالل  يف تعيين. ق   أميفن صنم  ملع ي  كما حن ؛  أما ق   مل مييفن  ال يصح  حنياي
 إاي مل يصح ؛  اي مري  ملع ي  سٌع حلمع ي ؛ قاي قلنا سعدم تعيُّن.،  ارل صنم ينم  ي فا
 ي(5)سعيف  ملتثن  مل يصح يف  حتيا

 فرع:
 املالش  حقطع أب ي. ال ، حن قال  قاي قِدم زيٌد  للي. علعي أاي أصنم أما ينم قدةم.

ر صنم ينم ، (6)يصح ةقال  سن  حصثاغ ة حرة ين  حيتمل أاي ييفنا عل   حقنح  يف  اي
 ي(7)قدةم.

ينم  قدم ، حن قال    علعي صنم  حينم  حاي قدم  ي.  الٌا أسد ً  اللفظ الرابع:

                                                           

 ه، ة حنج.  ح اين  جيش علي. ق اؤهي   ظر   ملرجع  حساساي (  حنج.   ةل  ال جيش علي. ق اؤ (1
(، ة حننةي يف  جملمن  شرح  ملفاف 12/374( ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(2

 (، ة حنج.  ح اين  أ . يللم من ةقي  حقدةم؛   . علا  الحتل م ابحقدةمي 8/485)
 (  ال يللم علي. شعءي (3
 (ي 8/478 جملمن  )( ةلن  ملالشي   ظر  (4
( حلقاعدة   حتاسع  سع، أي   حتاسع يف  حنجند  سع يف   يف  قال سدحيلي   ظر    شثاه ة حنظائر (5

(، شرح 1/434(،  حقن عد  حققفية ةتطثيقا ا يف  ملا لش   رسعة )117حلسينطع )ا  
 (ي 253 حقن عد  حققفية فمد زرقا )ا  

 (ي 8/486(   ظر   جملمن  )(6
 (، ست قيا   مد  ؤ دي 726(،  حشامل )ا  11/3٠(   ظر  حبر  ملالش )(7
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م،  الثن  م الً  ره  خلالل  ملتقدِ  ةأما ما سعده من ، (2)  صح  ال عقاد، (1) قع   عقاد  اي

ره  ي. سال تاللق  م، (3)  اث    ينعقد  اي يف أاي  حنقي  ملع ي  (4)ةيف تعيُّن.  خلالل  ملتقدِ 
؟  ي(5)ة  صح تعيُّن.، حلصينم لل يتع ي

 إاي قلنا  ال يتع ي ؛ ةيف تعيُّنفا  خلالل، يللمفا صنمفا، ةحن  ار صنم   اث   م الً  
ةقاي قلنا  يتع ي  ن  ا ينم  الثن   صنل  يض أة ، (6)ةلن ضعيفٌ ، صام أيي ينم شاء

، (7)أص فما   ي. قنالا؛ طريقان قع ةجنف  حق اء ،  قال ق   كاا  حنيا ر  مرأًة  ه طرل
ة ملقفنم ممن أةرد ، (8)حشي  أ   امد ةمريه ترجي .ةيف تعليا  ،    حقطع سنجنس.واثنيهما

كما مري  يما ق    ار صنم سنة ،  (٩)ةصريح س.  سن  حصثاغ،  حطيريقة   ةي ترجيح  ملنع
كما حن كا ي عاد ا أاي ؛   إاي كا ي، ة حطيريقاا  يما ق   مل ييفن نا عادٌة ماحثة، (1٠)معيينة

أة كا ي عاد ا أاي  يض مخسة ، سدي أاي يقع  يفا  ثن   يض عشرة أ م يف كلِ  شفرق  ال
ةقطع س. ، أصح ةأقن ،  عدم  حق اء  يما يقع يف عاد ا، من  حشيفر أةينا    د ةحننه

 يةأما ما خيتلف  قد يقع ةقد ال يقع،  اي  حعادة قد ختتلف؛ ةقيل خبال .، (11)سع ف 
؛ ق   مل تيفن عادة ةأ طرل سعار  ملرن ةحن ة  ا ينم مرن  ييفنا عل   خلالل  يما

 ي(12)   حقطع سنجنس.أصحهماة،   أ ي. عل   حقنح أحدمها؛ طريقان قع ةجنف  حق اء 

                                                           

 ي(476 ( ر جع )ا(1
 (ي 476 ، ة  ظر  )ا(12/373 حعليل شرح  حنجيل ) ( أظفره  حر  عع يف(2
 (ي 8/482(   ظر   جملمن  )(3
 ( ر جع  حصق ة  حساسقةي (4
 (ي 8/478( ةلن  ملالشي   ظر   جملمن  )(5
 (  لن ةج. شا ي 8/482نةي يف  جملمن  )( قال  حن(6
 (  ة  صح  أ . ال ق اء علي.ي 8/483( قال  حننةي يف  جملمن  )(7
 (ي 12/377(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(8
 (، ست قيا   مد  ؤ دي 73٠(   ظر   حشامل )ا  (٩

 (ي 4٠  ( ر جع )ا(1٠
 ني منصنري (، ست قيا  عائشة س377( منف   ملتنيل يف  حتتمة )ا  (11
 (ي 8/483(  لن  ملشفنر، ةص  .  حننةي يف  جملمن  )12/377( قال يف  حعليل شرح  حنجيل )(12
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ةصا ش  ةص ح  فاملع، (1)ةحن صادل ينم  حعيد مل جيش يف أصح  حقنح  

م  يف  ين  (3)ة يف  أ م  حتيشريا عل   ملالش أ ي. ال يصح صنمفا، (2) حقرة   حنجنف
ةيتع ي صنمفا عن ، ة أما   اث     رسع  حيت يف رم اا  ال جيش ق اؤلا قطعاً ،  حعيد

ره مل يصح عن ة  دق منفا، رم اا ةحن ةقع  ي. مخسة أاث    قع ،  لن صامفا عن  اي
 ي خلاما  حقنالا  حلا ا يف  حعيد ق اء

؛ اث    ملناةرةقديم. عل  صنم   ، ةحن حلم. صنم شفرين متتاسع  عن كقيارة 
ر أة أتتير ر عل  ةجنف ، سن ًء تقديم ةجنف  حيفقيارة عل   حنياي حيفني قاي تقديم  حنياي

ةقاي تقديم ةجنف  حيفقيارة  قع ةجنف ،  حيفقيارة حلم. ق اء   اث    حن قعة يف  حشيفرين
ٌة ةص  .  اعٌة ك ري ،   ال جيش ق اؤلاأحدمها -ةقيل ةجفاا- قوالنق ائفا 

ك ريةٌ ،   جيشوالثاين، (4)آترل   حنينةي  ي(5)منف   حر  عع، ةص  .  اعة ٌ
ره، ةحن  ار صنم شفرين معين     ار صنم كلِ   ثن   ، صام  حشيفرين عن  اي

ر ، ةقاي  ار صنم كلِ   ثن  أةالً ، ةال يللم. ق اء أاث ينفا صام أ م  حشيفرين عن  حنياي
ر   ةل ؛  ح اين قال أاث ينفا  يإاي صنمفا يقع عن  حنياي

/أ[     ار 166/ ]، أة أسثنعاً ، أة شفرين، ةحن  ار أاي يصنم شفر ً متتاسعاً  
ر ؛ صنم كل  ثن   إاي مل يُع ِ   حشيفر أة   سثن   فن كما ق   حلمت. كقيارة قثل  اي

أ ي. ق   ع ي ةقتاً قال  ملتنيل  ينث  عل   خلالل  حسياسا يف ، ةقاي ع ي ،   اث  
رً  آتر؟  يفما حن مل ،  إاي قلنا  جينز، حلصينم لل جينز أاي يصنم  ي. ق اًء أة  اي

لم ووووا  جوووةهب، (6)ااووو  رم وويفوو  يف   ح   حشيفر أة   سثن   ، ةقاي قلنا  ال، يع ِ  
                                                           

 (ي 8/483(، ة حننةي يف  جملمن  )12/377( ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(1
 (، ةمل أقف عل  قنل صا ش  حقرة ي 4/4٩٠(   ظر  قنل  فاملع يف  حثياا )(2
 (ي 3/31٠(، رةضة  حطاحث  )12/38٠حعليل شرح  حنجيل )(   ظر   (3
(، ة ح ل يل 18/453(، ةممن ص  .  إلمام يف هناية  ملطلش )8/483(   ظر   جملمن  )(4

 ي  حثالدي(، ست قيا  أ د45٠ حثسيط )ا  
(، ة حث ني يف  حتفايش 7/71(، ةممن ص  .  حرسيع يف   م )481(   ظر   فرر )ا  (5

 (ي 8/483(،  جملمن  )12/378ةطائقة من  حعر قي ي   ظر   حعليل شرح  حنجيل ) (،8/15٩)
 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 377(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (6
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ر ا زمناً معيينًا  ي  ةقال، (1)نيو حث  تمل أاي يُقال  ال ينعقد  ملتنيل أي اً  ق   صادل  اي

ر  ح اين ةطُرد لا   خلالل  يما حن قال  ق   قِدم زيٌد  لل. علعي أاي أصنم  حينم ، (2) حنياي
 قِدما معاً ينم ، ةقاي قدم عمرة  لل. علعي أاي أصنم ينم مخيا سعد قدةم.،  ح اين حقدةم.

رق ةيق، (3)  رسعاء ةلا  ، (4) ع ينمًا حل اينة قل عن  ملفايف أ ي. يصنم عن أةل  اي
 يفاه  حقاضع عن  حعثادي أ ي. كما حن قال  قاي شق  هللا مري ع  لل. علع عتا لا  

ر ا، ةقاي قدم زيد  لل. علعي عتق.،  حعثد ةقال ، (5) إاي ةقعا معاً  أُقرِ  سينفما؛ ينعقد  حناي
ر  ح اين منقنل سعده ابا أاي  ح اين مل  إاي ُشقع  ملريض قثل  حقدةم أة ؛  حث ني   حنياي

كما ؛  ةق   مال  ملريض  فن عن  حقدةم يعتا ق   قدم، ةيست ا  حعتا عن   ةل، ينعقد
 إاي ابا أاي علي. كقيارة ؛ ةقال  عن كقيارة  حيم ، حن أعتا عن كقيارة  حقتل قاي كا ي علي.

ةأ ىت  حقاضع ، (6)ريضةقاي ُةجد  معًا كاا مي  شقاء  مل، ةقال  عن  حيم ، قتلق  عنفا
ر آتر ال يصح ر صنم  حينم  حاي يصنم. سناي قال  حر  عع  ةيف تعليا أ  ، (7)أباي  اي

ة ار أاي يصنم  حينم ،  امد ةمريه  أ ي. حن  ار أاي يصنم أةل مخيا سعد شقاء مري .
 قد   شقع  ملريض ةأصثح  حنيا ر أةل مخيا صائمًا ةقِدم  الاٌ ،  حاي يقدم  ي.  الاٌ 
ر  آلتر، يقع صنم. عما  ن ه ةقاي قلنا  ،  ال شعء علي.،  إاي قلنا  ال ينعقد؛ ةأما  حنياي

 ي(8)ق   عن. ينماً آتر، ينعقد
رهاخلامس أ ي. ال ينعقد من ؛ ةجيعء  ي. ةج.ٌ ، (٩)  ق    ار صنم  حديلر ينعقد  اي

، رم اا ةق اء ما كاا علي.ةُيست ىن من.  حعيد ا ةأ م  حتيشريا ة ،  حقنل أب ي. ميفرةه
                                                           

 (ي 8/16٠(   ظر   حتفايش )(1
 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 37٩(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (2
  قيا  أم  سن عثد هللاي (، ست452(   ظر   ملطلش  حعايل )ا  (3
 (ي 1/447(   ظر   ملفاف )(4
 (ي 411(   ظر   تاة   حقاضع )ا  (5
 (ي 2/716، ةةققي علي. يف  تاة   سن  حصالح )ةال يف  تاة   حث ني ( مل أقف علي. يف  حتفايش(6
 (ي 411(   ظر   تاة   حقاضع )ا  (7
 (12/378(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(8
 (ي 12/37٩الشي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )( ةلن  مل(٩
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ر ةحن حلمت. ، ةيللم. صنم ما عد   ح  من    م، ةكا   حن كاا علي. كقيارٌة  احة  حنياي
ر صام عن  حيفقيارة ا آكد؛  حيفقيارة سعد  حنياي ر ،  هني ةقال  ملتنيل  ينث   ح  عل  أاي  حنياي

ةلن  ، ال يصنم عن  حيفقيارة عل    ةل  ، ُيسل  س. مسل  جائل  حشير  أة ة جث.؟
ة ي  قلنا  يصنم عن ، (1)ةعل   ح اين  يصنم عنفا، كاحعاجل عن  يع  خلصال

ر ؛  حيفقيارة  إاي حلمت.  حقدية سسثش لن خبيار  ي.  قع ةجنف  حقدية علي. سدل صنم  حنياي
أةرده  - واثنيهما، (2) ع  -ةلن ما أةرده  حث ني ة حر  عع - أحدمها؛ طريقان

أ ي. عل   حنجف   الثن   يما ق   ةجش علي. ق اء شعءق من  -ند ياع ة حيفرتع  حث
،  ال  دية علي.، كما حن قتل تطهً ؛  ةقاي حلمت. سسثشق مري خمتار  ي.، (3)رم اا  ق اه

ةحن  ال لا   حنيا ر شعٌء من رم اا سعارق أة س ري عارق حلم. ، ةلن كمن أ طر حعارق 
ر كما يقديم   د ءةيقديم عل   حني ، ق اؤه ، ةكما يقديم ق اء   ج عل    اة  ملناةرة، اي

ره متناةاًل   م  حق اء؟ ؛ (5)(وجهني  أاي  ي. )(4)أشهرمها؛ طريقان ي. ، ةلل ييفنا  اي
ر،   الأحدمها  عل  لا  ق   ق   ،    ع واثنيهما،  عل  لا  ال  دية علي. سسثش  حنياي

ر ةجفاا السن سريج رم اا ةكاا أ طر  ي. سعارق  أ د ا  ؛  قع ةجنف  حق اء حلنياي
 حقطع  والثاين:، (6)ةاث يفما  ال،  عل  لا  ح. أاي خيرج. يف  يات. كاحشي   نرم،  ع 

ةال ،   حنا ر صنم  حديلر  إل طار سعارق  حسيقر ة ملرن، (7)ةلن ما أةرده  حر  عع، ابح اين
كمن ؛   طر س ري عارق  ال ق اء ةيللم.  حقديةةحن أ، (8)ق اء ةال  دية عل   ملالش

 /ف[ قي166ةأشار  إلمام / ]، أ طر يف رم اا متعدِ  ً ةمال قثل  حتيميفُّن من  حق اء
                                                           

 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 371(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (1
 (ي 12/378(،  حعليل شرح  حنجيل )3/1٩٠(   ظر   حتفايش )(2
(  حنج.   ةل  ال تللم.  دية؛ كمن أ طر يف رم اا سعار ةد م عاره  ىت مال، ة ح اين  (3

 (ي 6/3٩1ادر  عل  صنم. عن  حناري   ظر   جملمن  )تللم.؛   . كاا ق
 (ي 6/3٩1( لن   شفر عند  حننةي يف  جملمن  )(4
 ( يف  مل طن.  ةجفااي (5
 (ي 6/3٩1(   ظر   جملمن  )(6
 (ي 12/38٠(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(7
 (ي 8/484(، ة حننةي يف  جملمن  )12/38٠( جلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(8
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ةقال  حر  عع  ينث ع أاي جيعء يف ، (1)ةقاي كاا  حن جش مري ما  عل، يصحأ . 

ره يعتد  ي. صن  ة يف   حرة ين ، مًا آترص ت.  خلالل  يما ق   ع ي ةقتًا  حلصينم سناي
قال  إلمام  ةلل ، (2)أة ال ق اء ةال أد ء؟، عن ة حده ةجف  يف أ ي. لل يصح ق اءً 

 حظيالر ، جينز أاي يصنم عن  ملقطر تعدِ  ً ةحيُّ. يف  يات. تقرُّعاً عل  أ ي. يصنم عن  مليي؟
. ق   سا ر يق ع ما قال  حر  عع  ُيستقاد مما  كره أ ي ، (3)ة ي.   تمال، عندان جن زه

ةحن  ار صنم ، (4)ةينساق  حنيظر قي أ ي. لل يللم. أاي يسا ر حيق ع؟، أ طر  ي. تعدِ  ً 
ر صنم  حديلر مل ينعقد  إاي ، ةحن  ارل  ملرأة صنم  حديلر  لللية  منعفا، ينمق آتر سعد  اي

 إاي أ طرل ؛ لمفا  حصينمأ ا نا أة مال ح (5)]ةقاي [، منعفا مل يللمفا ق اٌء ةال  دي.ٌ 
 يس ري عارق مَثي حلمفا  حقدية

ره (6)[:السادس] ةكا  حن  ار صنم أ م ، ق    ار صنم ينم  حعيد مل ينعقد  اي
ةجنيزانه عل  أ د ،  إاي قلنا ابحقدن أ ي. جينز حلمتمتِ ع صنمفا، (7) حتيشريا عل   ملالش

ره ةجفاا ر  حصيالة يف   ةقال  مليفرةلة  كما؛   حنجف  ك ريه  قع   عقاد  اي يف  اي
، (٩)ة حرة ين  حصِ  ة يف  حصيالة، (8)ةرجيح  حر  عع  ملنع  يفا، ةصنم ينم  حشي  ةجفاا
،  يقع ابحنيار، (1٠)أ ي. يصح ةيصلِ يفا يف مري  ح   حنقي؛ ةيف  حصيالة ةجٌ. اثح ٌ 

َل  من  حعصياا ر ينم  ح، ةَيسي  يشي ةتظفر ص ت. يف ص ة  اي

                                                           

 (ي 7/272(   ظر   حنسيط )(1
 (ي 3/3٠٩(   ظر  حبر  ملالش )(2
(   ي.   تمال؛ من جفة أ . قد يطرأ عار جينز ترا 18/455( قال  إلمام يف هناية  ملطلش )(3

  حصنم ح. ةيتصنر تيفلف  حق اء عن.ي 
 (ي 12/38٠(  حعليل شرح  حنجيل )(4
 (ي 6/3٩1( ة جملمن   )6/474شرح  حنجيل  )( ساقطة يف   صل،   ظر   تح  حعليل س5)
 ( يف   صل   خلاماي 6)

 (ي 12/38٠(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(7
 (ي 12/38٠( ةلن  حنج.   ةل،   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(8
 (ي 11/26( ةلن  حنج.  ح اين    ظر  حبر  ملالش )(٩

 (ي 11/26(   ظر  حبر  ملالش )(1٠
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ر ك ري ا من  حعثاد ل النوع الثاين: سن ًء كاا علي. ؛   ج ة حعمرة يللماا ابحنياي
 ُيَ جُّ عن.    .  (1)قال أاي ييفنا مع نابً ، ةيللم. أاي حيجي سنقس.، َ اة  إلسالم أم ال

 إاي مال قثل ، ةُيست ش  ملثادرة س. أةل ِس   إلميفاا، أبجرةق أة ُجعل أة تربُّعاً 
 يقاي مال سعده ُ جي عن. من تركت.ة ، يفاا  ال شعء علي. إلم

ينث  عل  أاي ، ؟ إاي  ار أاي حيج ةيعتمر ماشيًا  فل يللم.  ملشع أة ح.  حرُّكنف 
، (2)   حقطع أباي  حركنف أ  لأصحهما؛ طريقانة ي. ،   ج ماشيًا أ  ل أة ر كثاً 

ما ؛ ة ي. ةجٌ. اثح ٌ ، (3) ملشع أ  لة ح اين  أاي ، أص فما  لا ؛    ي. قنالاوالثاين أهني
ةقاي أ رم  املشع ، ةعن  سن سريج  أاي  ملشع ة حرُّكنف يستن ا قثل  إل ر م، (4)سن ء
ةمن ، ةقال  ح ل يل يف  إل ياء  َمن سُفل علي.  ملشع  املشع يف  قِ . أ  ل، (5)أ  ل

 إاي ، (6)حلمريض ة ملسا ركاحصينم ؛  ضعف عن. ةساء َتلق. حن مش   احرُّكنف ح. أ  ل
قال ، حلم.، ةقاي قلنا   ملشع أ  ل، مل يللم.  ملشع، قلنا  قاي  حرُّكنف أ  ل أة  ا سن ء

ةلنا جيعل ،  حري  عع  ةقد  كران يف   ج أاي  حنقنل ر كثاً أ  ل من. ر جاًل عل    ظفر
ةسا ا ، حة  حسيري ة  ركة ا يريد هبا ، ة حنقنل أعظ  أركا . ميفاانً ،   ج ماشيًا أ  ل

ةحن  ار أاي حيج ي (8)ةمنف  من قطع لنا سللةم   ج ماشياً ، (7) احة  حلُّثي  ة حسُّيفنا
أ ي.  -ةأشثففا  -اثح فا  ؛ ثالثة أةج.ق  (٩)ةيت رر  يفما، ر كثاً  قع حلةم  حرُّكنف  خلالل

                                                           

(،  حنفاية يف مريش 1/3٠7   حلمن  حاي ال  ر ا س.ي   ظر   ايش  حل ة )(  ملع نف(1
 (ي 441(، معا  ح ة  حققفاء )ا  3/251  دي  ة  ثر )

 (  ة ملالش أا  حركنف أ  ل مطلقاي 8/48٩( قال  حننةي يف  جملمن  شرح  ملفاف )(2
 (ي 12/381شرح  حنجيل ) ( ةص  .  حر  عع يف  حعليل(3
 ( عن  حصيداليني 12/381(  يفاه  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(4
 (ي 12/381(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(5
 (ي 1/263(   ظر  ق ياء علنم  حدين )(6
 (ي 12/381(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(7
 (، 85( منف    حشري زي يف  حتنثي. )ا  (8
 قييد ابحركنف أة  ملشعي ( أي  يما ق   (٩
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  أمور ثالثةر يف  إاي قلنا  يللم.  ملشع  احنيظ، (1)يللم.  ملشع دةا  حرُّكنف

 (2)ةلن ينث  علي. أ ي. حن صريح ابحتل م  ملشع من دةيرة،   يف سد ية  ملشعاألول
أص فما  ؛  ي. ةجفاا، ألل. قي  حقر غ من   ج لل يللم.  ملشع قثل   إل ر م؟

  يللم. أحدها؛ ثالثة أوجه فنا ، يللم.  َ ، كما حن  ار أاي ميشع قي سيي  ؛  (3) ع 
سن ًء أ رم من ؛   أ ي. يللم. من ةقي  إل ر موأصحها، نضع  حاي يسا ر من.من  مل

ةردة   خلالل قي ما ق    ار  ملشع قي ميفة أة ، (5)ةقطع س.  اعةٌ ، (4) مليقال أة قثل.
، مش  من ةقي  إل ر م،   أ ي. قاي قال  أ ج ماشياً واثلثها، (6)ةسيها، قي سيي هللا

/أ[  إل ر م  من أين 167ةأما / ]، مش  من دةيرة ألل.، اً ةقاي قال  أمشع  اجي 
ةسىن ، (7)  أ ي. من  مليقالوأصحهما،   من دةيرة ألل.أحدمها؛ وجهان ي. ، يللم.؟

قال  حر  عع  ةقيال لا  أ ي. ق   ،  اعة  خلالل يف حلةم  ملشع عل   خلالل يف  إل ر م
ة يف   حننةي سدل ، (8) ر م  يفا عل    ةلصريح ابحتل م  ملشع من دةيرة ألل. يللم.  إل

 ي يصري  حنجنه أرسعةً ، (٩) حنج.  ح اح  أ ي. ميشع من  مليقال
                                                           

(، قال   ا يف  ملشع مشقة؛  للم 15/47٠( لن   شث. عند  ملاةردي يف   اةي  حيفثري )(1
حت ليظ.، ةيف  حركنف تر .؛  ل  يللم حت قيق.، ةأد ء   تف اب ملظ جملئ دةا  حعيفاي أ . 

جيش ابحنار، ةح. أا  ال يللم.  حركنف، ةال  ملشع؛   . ملا مل جيش ة  د منفما ابحشر  مل
يركش قا شر.  ملشع، ةميشع قا شر.  حركنف، ة حنج.  ح اين  أهنما جيثاا ابحشر.؛  يللم. 
أا ميشع ق   شر.  ملشع ةيللم. أا يركش ق   شر.  حركنف،  ا يف  ملشع ز دة عمل ةيف 

 (ي 8/3٠٩ حركنف ز دة  ققة، ةكال ا قرسة   تعايي ة  ظر  كقاية  حنثي. )
 (ي 1/222(،  حنظ   ملستعاف )5/57  تص ري كلمة د ري   ظر   مل ص، )(  حدةيرة(2
 (  لن   قرفي 12/381(، ةقال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )8/48٩( ص  .  حننةي  جملمن  )(3
 (ي 12/381( ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(4
 (، 8/48٩(، ة حننةي يف  جملمن  )8/153منف    حث ني يف  حتفايش )( (5
 ي(4٩٩ (   ظر  )ا(6
(،  حظالر أ ي. يللم.  ملشع من ةقي  إل ر م، 12/382( قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(7

 (ي 8/48٩ةص  .  حننةي يف  جملمن  )
 (ي 12/382(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(8
 (ي 8/48٩من  )(   ظر   جمل(٩
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،   أ . يللم. قي أاي يت ليل  حتي لُّل  ح اينأصحهما؛ طريقان قيفا  ةأما هناية  ملشع

، (2)ص فما  لا أ؛    ي. ةجفااوالثاين، (1)ةح.  حرُّكنف ةقاي سقع علي. رمع أ م  حتيشريا
ةجعل.  حرة ين ، (3)ةجعل. يف  حنجيل أظفر، ةاث يفما  أاي ح.  حرُّكنف سعد  حتي لل   ةل

أ ي. ال يرتا  ملشع  ىت يرمع يف ؛ ةأما قنل صا ش  حتينثي.  ي.  قال  حننةي، (4)َمَلطاً 
لي. من  رة  ُي مل ع، ةِحما علي.   ص اف (6)َحم احف ملا  كره يف  ملفايف، (5)ج  

أ ي. ييفقي. ، ةعل   حنج.  حشيا ، ة ري  عل  أاي   لا حيا سُنس ي  حعقثة ينم  حني ر
 ي(7) ملشع قي  حتي لُّل   ةل

ةقال  حر  عع  ، ةحيا نا قال  لٌُّل ة  دٌ ، ةأما هنايت. يف  حُعمرة  إي أاي يت ليل 
،  حنُّس  ح رن جتارة أة حننه  ل. أاي يركشة حقيال أ ي. ق   كاا يرتديد يف تالل أعمال 

، (٩)ة عل  أاي  ح ل يل قال  ال يللم.  ملشع ق   قلنا  حيا  ملشع أ  ل، (8)ةمل ياكرةه
ره  ملشعةلا  حيتمل أاي يُ  ةقد صر ح س.  إلمام ، حعدم أ  ليت.؛ ريد س. أ ي. ال يصح  اي

 – يف   حشي  أسن قس اق  –ةقال  اعة من  حعر قي  ، ةحيا سظالرق  (1٠)ة حر  عع
ة ح  يدل عل  ، (11)  ج ماشيًا أة عيفس. أساء ةحلم. دمٌ ، قاحن   حن  ار   ج ر كثاً 

ة ي. دحيٌل عل  أ ي. ال ، ة ا سن ء، أ ي. ال  رق س  أا يقنل  أ د ا أ  ل من  آلتر

                                                           

 (ي 3/32٠( لن  ملالشي   ظر  رةضة  حطاحث  )(1
 (ي 8/4٩٠( ص  .  حننةي يف  جملمن  )(2
 (ي 234(   ظر   حنجيل )ا  (3
 (  ميشع  ىت حيل  حت لل   يعاًي 11/1٠( قال  حرة ين يف حبر  ملالش )(4
 (85(   ظر   حتنثي. )ا  (5
كاا  اجاً حلم.  ملشع قي أا يت لل  حت لل  ح اين؛  ا (  قا  1/447(   . قال يف  ملفاف )(6

 ابحت لل  ح اين خير  من  إل ر مي 
 (ي 8/4٩٠(   ظر   جملمن  )(7
 (ي 12/383(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(8
 (ي 7/274(   ظر   حنسيط )(٩

 (ي 12/381(،  حعليل شرح  حنجيل )18/425(   ظر  هناية  ملطلش )(1٠
 (ي 14٩(، عمدة  حساح  )ا  4/4٩6(،  حثياا )85ثي. )ا  (   ظر   حتن(11
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ملساد ةيدل علي. أاي  ملساد   ر م أ  ل من  ، ضل مطلقًا عن  ملق نلاجُيلئ  حق

ةحن  ار صالة يف أ دلا  قع قجل ئفما يف ، (1)  قص  ةمساد  ملدينة ة ا يستن ا
ةيف قجل ئفا يف  ملساد   ر م تالل أي ًا مع ، مع تساةيفما، (2) آلتر ةجفاا
ةال  ملساةي مقام ،  دلي عل  أاي  حقاضل ال يقنم مقام  ملق نل، (3)أ  ليت. عليفما

ر   عقد س. حيفن قام  حرُّكنف ةحُيتمل أاي يُ ،  حنجف  ملساةي مطلقًا يف أ د  ريد أاي  حنياي
ةلن مقت   كالم  ملتنيل يف قنح.  حن  ج ر كثاً ،  حاي لن أ  ل أة مساةي مقام.

ة ي. أي ًا قشيفال ابخلالل ، (4) ال شعء علي.،  قد ز د تري ً ، ةقلنا   حرُكنف     ل
 ي ملاكنر يف  ملساجد

حلم.  حق اء   أة أ سده جبما ق ، رة   ي.ن  ات.   ج سعد  حشُّ حالنظر الثاين: 
. ةمن أ سد َ اي ، ةمن  ملعلنم أاي من  ات.   ج يللم. حقاء  حثيي حيت ليل سعمرة، اً يماش

؛ قوالنةيف  مل ع يف  اسده  ي. ، ةلل يللم.  ملشع يف أعمال  حعمرة،  م   يف  اسده
  عند   ك رين وأصحهما، (5) حطييش ة حرة ين أسن؛ ةص  .  حقاضياا،    ع أحدمها

رأحدمها؛ وجهانةيف زمن ق ائ. ، (6)ال   أ ي. والثاين،   أ ي. عل   حرت تع كهصل  حنياي

                                                           

( لا   ي.  ظر   إا مساد  ملدينة أ  ل من  ملساد   قص ، ملا أترج.  حثل ر يف مسنده (1
  )  ل  حصالة ، قال  قال رسنل هللا (، عن أ   حدرد ء، 4142(، سرق   )77/1٠)

سادي أحف صالة، ةيف مساد سيي يف  ملساد   ر م عل  مريه مئة أحف صالة، ةيف م
( أبا 6/482 ملقدل مخسمئة صالة(ي قال  قسناده  سن، ةجلم  حننةي يف  جملمن  )

 (ي 3/67أ  لي ة  ظر   تح  حثاري السن  ار ) مساد  حنيب
( ثالثة أةج.؛ أ دلا  يقنم أ د ا مقام  آلتر، ة ح اين  ال 8/475(  كر  حننةي يف  جملمن  )(2

مقام  آلتر، ة ح اح   يقنم مساد  ملدينة مقام  ملساد   قص ، ةال يقنم يقنم أ د ا 
   قص  مقام مساد  ملدينة، ةص  .  حننةيي 

 (    صح أ . جيلئ.، خبالل  حعيفاي 8/475( قال  حننةي يف  جملمن  شرح  ملفاف )(3
 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 384(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (4
 (ي 11/1٠(، ست قيا أ د  ح امدي، حبر  ملالش )7٩٠حتعليقة )ا  (   ظر   (5
(، 8/4٩٠(،  جملمن  )12/383(،  حعليل شرح  حنجيل )18/42٩(   ظر  هناية  ملطلش )(6

 (ي 3/32٠رةضة  حطاحث  )
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عترب  شي. يف  حقائي  ىت يركش قال  ملاةردي  ةلل يُ ، عل   حقنر يف  حعام  حاي يلي.
 ي(1)أظفر ا  ال؛ ةجفاا، يف  حق اء  ي  مش   ي.؟

 إاي كاا سعد زماا عال عن  ملشع ؛ حن ترا  ملشع ة ج ر كثاً النظر الثالث: 
ةقاي كاا س ري ، (2)قال  حننةي  ة حظيالر أاي  ملر د سعاله أاي يَل ق. مشقيٌة ظالرةٌ ، أجلأه

ره ، عارق  قد أساء ة جلديد ،  حقدن ال جُيلئ.؛   قنالاأحدمها؛ طريقانةيف قجل ئ. عن  اي
خبالل ما حن  ار أاي ُيصلِ ع ، (4) حقطع ابإلجل ء –حلعر قي   -والثاين، (3)لئ. حصي يح جيُ 

ثالثة  ي. ،  فل يللم.  ديٌة؟، ة ي  قلنا  جيلئ.،  صاللا منقرد ً ، ركعت  يف  اعة
، (5)ةقال  ملتنيل ة حرة ين  لن  ملالش،   الأحدمها -ةقيل  أةج.  -؛ أقوال

ا يللم.وأصحما ةقاي ترك. حعارق مل ،   أ ي. قاي ترا  ملشع ح ري عارق حلمت.لثهاواث، (6)  أهني
ا شاةٌ أصحها–ةقيل  أةج.  – أقوال ثالثة قع  حن جثة ،  إاي قلنا جيش، يللم. ،   أهني

ا سد ٌة /] واثنيها، (7)ةقطع س.  حعر قينا  ُي ريي ،   أهنا  دية أ  واثلثها/ف[ 167  أهني
 يةصيام ثالثة أ م، (8)س  شاه ةقطعام ثالثة أصن 

 فروع:
تقريعاً  -قال  حشا عع ،   حن ركش يف سعض  حطيريا ةمش  يف سع فااألول

 من ، (٩)حلق اء مش   ي  ركش ةركش  ي  مش  ق   عاد -عل  ةجنف  حق اء

                                                           

 (ي 15/475(   ظر    اةي  حيفثري )(1
 (ي 8/4٩2(   ظر   جملمن  )(2
 (، 12/385(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(3
 (ي 8/4٩2(،  جملمن  )1/447(   ظر   ملفاف )(4
 (ي 11/6(، حبر  ملالش )387(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (5
 (ي 8/4٩3( ةلن  ملالش كما يف  جملمن  )(6
 (،8/4٩2(  لن  ملشفنر، ةص  .  حننةي  جملمن  )12/384( قال  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(7

 طعي ةمل أقف عل   حقنل  حقا
 (ي 3/53(،  ايش  حل ة )2/1٠76   ع صا ي   ظر   فرة  حل ة )( أصن (8
 (ي 7/272(   ظر    م )(٩
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،   ي. مري  ملناةر؛ ةقال  مل يقع   ج عن.، ةمنف  من تاحق.، (1)  ص اف من ة  ق.

 ي(2) ملشع يف كل  حطيريا علي. يف  حق اء 
ره َسنةالثاين كما حن قال  قاي شق  هللا مري ع  ِلل. علعي أاي أ جي ؛    حن ع ي سناي

ةلن عل  مسا ة مييفن. أاي ، ةص ي ناه، أة قال    علعي أاي أ ج عام كا ، عام كا 
نز تقدمي. علي. ةال جي، ةقيل ال يتع ي ، (3)حلم. أاي حيج  يفا عل   ملالش، حيج منفا  ي.
 إاي ، يق ي.  يما سعد،  إاي مل حيج  ي. مع  إلميفاا صار دينًا يف  مت.، (4)عل   ملالش

أباي كاا مري ًا ةقي ترة   حنيال ؛ ةقاي مل مييفن.، مال قثل  حق اء ُ جي عن. من ماح.
ةقال  ح ل يل  ، ءمل يللم.  حق ا، أة رُ قًة ة حطيريا خَمنلٌ ، أة مل جيد  ققةً ، ال مييفن.  خلرة 

يقدر عل   مل ع  ي. سعد  إل ر م  (6)ةقاي ]مل[، (5)يف  حق اء تالٌل كما يف  حصينم
ةقال  سن سريج  ، (7) املالش أاي ال ق اء، أة سلطااق ،  إاي كاا حصدِ  عدة ق ؛  ُظر
اً  إاي كاا تاصي ، لا  ق   كاا   صر عامياً ، كما حن  ار صنم مدق  هُمِمَع علي.،  (8)جيش
 قع  حق اء ، أباي منع. ة ده سلطاٌا أة عدةٌّ أة َرفُّ دينق ال يقدر عل  أد ئ.؛ س.

   حقطع والطريق الثاين، (٩)أظفر ا  أ ي. ال جيش أي اً ؛   أاي  ي. قنح أشهرمها؛ طريقان
 إاي كاا  ملا ع ؛ (1٠)قال  حر  عع  ةجير ا يف   صر  خلاا يف َ اة  إلسالم، سنجنس.

                                                           

(،  ح ل يل يف  حنسيط 18/42٩( مل أقف عل  أمسائف ، ة سث. كل من  إلمام يف هناية  ملطلش )(1
 ( أي ا قي   ص افي 7/275)

 (  ةلا  متا.ي 18/42٩ إلمام يف هناية  ملطلش ) ( قال(2
 (،12/385(  لن  ملالش، ةجلم س.  حر  عع يف  حعليل )18/448( قال  إلمام يف هناية  ملطلش )(3

 (ي 8/4٩4ة حننةي يف  جملمن  )
 (ي 8/4٩4(،  جملمن  )12/385(،  حعليل شرح  حنجيل )18/448( جلم س.  إلمام يف هناية  ملطلش )(4
  (ي468 يف )ا(، ة خلالل تقدم 7/276  ظر   حنسيط ) ((5
 ساقطة من   صل، ةيقت ي.  حسياقي ( 6)

 (ي 8/4٩5(   ظر   جملمن  )(7
 (ي 8/4٩4(   ظر   جملمن  )(8
 (ي 12/385( أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(٩

 (ي 12/385(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(1٠
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قال  حر  عع  ، ةقيل لن عل   خلالل يف  حصد ِ ، (1)ضًا  املالش أاي  حق اء جيشمن. مر 

، (2)ةكا   يف   إلمام  خلالل  يما ق    متنع علي. يف  ح   حعام حعدم  الستطاعة
  ةأ ي ق   َ  صَي عن ُكتش   ص اف ةجد ا متيِققة عل  أاي  َ اة  ملناةرة (3)قال

 جتمعي يف  حعام  حاي عيين. شر ئط  رن   ج ةجش قا ، يف  ح  كَ اة  إلسالم
مية،  حن اء ر يف  خلطوه يف  حطيريا ، (4)  تف ، ةقال  ال، ة ستقري يف  حاِ  ةسيها  حنياي

ر أة طرأ  حع ش ةمل جيد ، (5)كاملرن،  ة ح يالل  ي. ةحن كاا  حنيا ر مع ناًب     حنياي
ةحن  ار صالًة أة صنمًا أة  عتيفا ًا يف ةقيق ، اء ملال  ىت م ي  حسينة مل يللم.  حق 

ق  منع. من. عدةٌّ أة سلطاٌا حلم.  حق اء خبالل   ج  يمع ي
رهالثالث سشر. ، ةأيا هبا عل  تن يل  حسِ ن    حن  ار َ ايالق ك ريةق   عقد  اي

ال سعد مخِا  إ    ار عشر  ايالق ةم،  إاي أتير  ستقري يف ِ ميت. ما أتيره،  إلميفاا
ةحن  ارلا  ملع نف ةمال ، أميفن. أاي حيجي  يفا ةمل يقعل ُق ع من ترِكت. مخُا  ايالق 

سعد سنة أميفن. أاي يستهجر عشرة حياُّنا عن. يف تل   حسينة ةجش ق اء عشر  اج 
 يمل يستقِ ري يف  مت. قال  ملقدةر علي.، ك الث؛   إاي مل يِف ماح. قال سع فا؛ من تركت.

ةح. أاي يلثا  حنيعل  يف ، حلم.   ج دةا  خُلف،   حن  ار   ج  ا ياً بعالرا
 يةيلثا قثل.  حنيعل  ة خلقي  ةما شاء ةال شعء علي.،  إل ر م

رِد ً ،   حن  ار   ج مطلقاً اخلامس ره أباي حيجي ُمقي ، أة متمتِ عاً ، أة قارانً ، تر  عن  اي
 إاي قلنا ابحظيالر ؛  إاي أت  هبما مقردين  َقَرا أة متتيع، ةحن  ار  حِقر ا  قد  حتلم  حنُّسيف 

 ي  جي ر كثاً ،  فن كما حن  ار   ج ماشياً ةقلنا أ . أ  ل، (6)أاي  حِقر ا أ  ل

                                                           

 ي (8/4٩5(   ظر   جملمن  )(1
 (ي 18/44٩(، هناية  ملطلش )12/385(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(2
 ( أي  حر  ععي (3
 (ي 12/385(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(4
( ليفا  يف  مل طن.، ة جلملة حيسي ة ض ة، ةحعل  حصن ف  سيها أا  خلطه يف  حطريا (5

  ملنضعي  ة ح الل، كاملرن، ةهللا أعل ، ةمل أقف عل   كره يف مري لا 
 (ي 3/44(  ملالش  أا  إل ر د أ  ل    حتمتع،    حقر اي   ظر  رةضة  حطاحث  )(6



  نلَّذرا كتاب                             اجلواهر ابلحرية  
 

493 
 : إتيان املساجد:النوع الثالث

ةمساد ، ة ملساد   قص ،  ملساد   ر م؛ ق    ار قتياا مري  ملساجد  ح الثة 
رهمل ين،  ملدينة ةرد  حنيفع عن شد  حر ِ ال، عقد  اي

قال  حشي   (2)/أ[168]، قي مريلا (1)
ةقال  حشي  أسن علع  ، قال  إلمام  ُر ا قال  حُيرم، (3)أسن  ميد  ُييفره شدُّلا قي مريلا

قال  ح ل يل  ة ملر د  حنيفع عن شدِ لا ، (6)ة ح ل يل (5)ة تتاره  إلمام، (4)ال ُييفره ةال حَيُرم
ةلن ، (٩()8)ةز رة  حعلماء (7)ةقال  فن جائٌل حل رة قثنر   ةحياء، قي مريلا من  ملساجد

                                                           

(  ايش  حل ة 74  مركش حلثعري، أة  حقرل، أكرب من  حسر ،ي   ظر   حل لر )ا  (  حر ال(1
 (ي 2/4٩7(، مقاييا  حل ة )5/5)

(، سرق   3/43اري يف ص ي .، كتاف   حصنم، ابف  صنم ينم  حن ر، )( أترج.  حث (2
(، سرق   2/٩75(، ةمسل ، كتاف    ج، ابف  سقر  ملرأة مع  رم قي  ج ةمربه )1٩٩5)
)ال تشدة   حر ال قال  قال  قال رسنل هللا  (ي من  دي  أ  سعيد  خلدري 827)

 م، ة ملساد   قص (ي قي ثالثة مساجد  مسادي لا ، ة ملساد   ر 
 (ي 18/43٠(   ظر  هناية  ملطلش )(3
 (ي 18/431(   ظر  هناية  ملطلش )(4
 (   ظر   ملصدر  حساساي (5
 (ي 7/277(   ظر   حنسيط )(6
   حعامل اب ، (  ة ملر د سنيل هللا1٠/35٠   ع ةيل، قال  سن  ار يف  تح  حثاري )(   ةحياء(7

  ملن ظش عل  طاعت.،  مل ل، يف عثادت.ي 
 (ي 1/244(   ظر  ق ياء علنم  حدين )(8
(  ةلا   حنفع يع  2/182يف  قت اء  حصر .  ملستقي  ) -ر . هللا–( قال شي   إلسالم (٩

  حسقر قي  ملساجد ة ملشالد، ةكل ميفاا يقصد  حسقر قي عين. حلتقرف سدحيل أا سصرة سن
ر جًعا من  حطنر  حاي كل  هللا علي. منس  قال   ملا رأ  أاب لريرة  أ  سصرة  ح قاري 

قال  )ال تشد  حر ال قال قي ثالثة مساجد(،  حن رأيت  قثل أا أتتي. مل أتت.؛  ا  حنيب 
 قد  ف   حص ا   حاي رة    دي  أا  حطنر ةأم اح. من مقامال    ثياء، مندرجة يف 

ةأ . ال جينز  حسقر قحيفا، كما ال جينز  حسقر قي مساد مري  ملساجد  ح الثة، ةقال   حعمنم،
(  ق    ار قتياا مساد آتر سن   ح الثة  ال ينعقد  اره سال 8/475 حننةي يف  جملمن  )

قال  )ال تشد  حر ال قال قي ثالثة  تالل؛   . حيا يف قصدلا قرسة ةقد صح عن  حنيب 
(  ةمقصند 3/326 ر م ة  قص  ةمسادي(، ةقال يف رةضة  حطاحث  )مساجد  ملساد  

   دي ، ختصي،  حقرسة سقصد  ملساجد  ح الثةي 
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ةأما ق    ار ي ملا يرجنه من  ائدة علم.؛ قي ز رة قثنر  حعلماء أرجح منفا قي قثنر   ةحياء

 أصحهما؛ قوالنابملدينة  قع حلةم.   ملساد   قص  أة مساد رسنل هللا  (1)]قتياا[
ر، (2)ند  حعر قي  ة جلمفنر الع قال  حر  عع  ةتص ي ف  ح. خماحٌف ملا ص ي نه ، ةح ن   حنياي

ره حالعتيفال ةأ ي. يتع ي  ،   يللم.واثنيهما، (3)ةمييفن أاي يقريق،  يما ق   ع ي أ د ا يف  اي
 ي. ، ر؟ةعل  لا   فل يللم. مع  إلتياا شعء آت، (4)ي قي  حقدن حقاضع  حطيرب ة سث. 
  والثاين،   أ ي. يللم. أاي يعتيفف  ي.أحدمها؛ ثالثة أوجه  ة ي. ، (5)أص فما   ع ؛ وجهان

ةقال ، (7)ةعل  لا  قال أك رةا  يصلِ ع  ي. ركعت ، (6)ةجلم س.  اعة، يللم. أاي يصلِ ع  ي.
من صالة  ةلل ييفقع أاي يصل ع  ي.  ري ة أم ال سد، (8) إلمام   حاي أر ه أ ي. تيفقع ركعة

لل ،  ي. ةجفاا مثنياا عل  ةجف   ُكر   يما ق    ار أاي يعتيفف  صنما سشفر، ز ئدة؟
أ ي. خُيريي س   حصيالة  –ةلن   شث.  -  والثالث، (٩)ييفقع أاي يعتيفف رم اا

ة كر  ملاةردي سدح. أ ي. خُيريي ، (12)ة حث ني (11)ة قتصر علي.  حقنر ين، (1٠)ة العتيفال

                                                           

 ( ما س   ملعيفن ت  ساقط يف   صلي (1
 (  لن  ملالشي 8/4٩4( قال  حننةي يف  جملمن  )(2
ة يف  قس. ةلن خمصنا (، قال  ة حقرق أا  العتيفال عثاد12/3٩2(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(3

ابملساد،  إ   كاا حلمساد   ل  يفه .  حتلم   يلة يف  حعثادة  مللتلمة ة إلتياا خبال .، ةينض . 
 أ . ال تالل أ . حن  ار قتياا سائر  ملساجد مل يللم. ةيف م ل. يف  العتيفال تاللي 

  يفا قي  حقدني  أ د ا قنح ، ةمل ينسش ا( أا  يف45٩(  كر  حقاضع يف  حتعليقة )ا  (4
 (ي 8/474(، ة حننةي يف  جملمن  )12/3٩٠( ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(5
 ( مل أقف عل   س  أ د منف ي (6
 (ي 8/474(،  جملمن  )12/3٩٠(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(7
 (ي 18/432(   ظر  هناية  ملطلش )(8
  أ . ال ييفقي.ي  علي.  ا صح أ . ال تيفقي. صالة (    صح8/474( قال  حننةي يف  جملمن  )(٩

  حقري ة  ي.ي 
 (ي 12/3٩1( لن   شث. عند  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(1٠
  مل أقف علي.ي(   ظر  (11
 يف مساد  ملدينةي  (، ز د  حث ني  أة يليد قرب  حنيب 8/156(   ظر   حتفايش )(12
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ةقال  حشي  أسن علع  ييفقي. يف مساد  ملدينة أاي يلةر قرب ، (1)   حصينم  ي.سينفما ةس

 حنييب 
قال  ةقياس. أ ي. حن تصديق يف  ملساد أة صام ينماً ، (3)ةتنقيف  ي.  إلمام، (2)

ة حصينم ة حصيدقة ينقصالا ، ة ريق أاي  ملرةر حإلانرة ال يقع قال يف  ققة  ملساد، كقاه
 ي(4) تصري   ةج. مخسةً ، ل  ة حظيالر  الكتقاء هباقا، عن.

 فرع:

ق  ؛ ةيُنظر يف  ملنضع  حاي عيين.، حلمت.  حصيالة قطعاً ، ق    ار صالة يف منضعق مع ي
ةقاي كاا مساد  ملدينة أة   قص   قع حلةم. ،  إاي كاا  ملساد   ر م حلم.  حصيالة  ي.

يف حلةم  حصيالة  ي.  حقنح   ملتقدِ م  يف    أاي واثنيهما ،   حقطع ابحللةمأحدمها؛ طريقان ي. 
ةقال  حرة ين  ي   تف ، (6)ح  حتيعي  لناقال  حر  عع  ةال يثعد أاي يرُجي ، (5)حلةم  إلتياا قحيفا

ر عل  ة جش  حشير  أة  (7)ةسنا ا سع ف ، لن   ظفر عل    صل  ملتقدِ م يف  ل  حنياي
ةقاي ع ي مري لاه  ملساجد  ح الثة من   ماكن مري  ملساجد مل ي (8)ةلن ضعيفٌ ، جائله

ةقال  ملاةردي  حن  ار ، (٩)ةقاي ع ي مريلا من  ملساجد  يفاح  عل   ملشفنر، يتع ي قطعاً 
 ر من ركعت   ي  مل يللم. أك -ةكاا من ألل ميفة -(1٠)صلِ ع يف مساد  خليفأاي يُ 

ره ، شاء من   رم    حصيالة يف أحدمها؛ وجهانةقاي كاا من ألل  ِ لِ   قيما ينعقد س.  اي

                                                           

 (ي 15/478(   ظر    اةي  حيفثري )(1
 (ي 12/3٩٠(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(2
(   ي.  ظر؛  إا ز رة قرب  حرسنل علي.  حسالم حيسي 18/431قال  إلمام يف هناية  ملطلش ) (3)

 من تصائ،  ملساد، ةحيسي قرسة يعظ  قدرلا ابملساد، ةحيفن  تقا كنهنا يف  ملسادي 

 (ي 18/433(   ظر  هناية  ملطلش )(4
 سقةي ( ر جع  حصق ة  حسا(5
 (ي 12/3٩3(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(6
 ( مل أقف عل   س  أ د منف ي (7
 (، 11/12(   ظر  حبر  ملالش )(8
 (ي 8/475(، ة حننةي يف  جملمن  )12/387( جلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(٩

صط ري ( مساد  خليف  مساد آبتر مىن مم ا يل  ميف ةي   ظر   ملساح  ة ملماح  حال(1٠
 (ي 2/412(، معا   حثلد ا )16)ا  
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، ةيف تعيينفا  ملساد  خليف ةجفاا،   رم ق   قلنا  جينز ح. دتنل   رم يف مري ق ر م

ره  ٌج أة عمرٌة ق   قلنا  ال جينز ح. دتنل   رم قال واثنيهما  عل  لا  ، ابإل ر م  يللم. سناي
ره ةجفاا  ي(1) قع ةجنف  حصيالة  حيت عقد عليفا  اي

ة ريعنا عل  ةجنف  -ةحن  ار  ملشع قي مساد  ملدينة أة  ملساد   قص  
سنا ا  حشي  أسن علع عل   خلالل ،  قع ةجنف  ملشع قحيفما ةجفاا -قتياهنما
م ، (4)ة  ظفر  حنجنف، ؟(3)ل لل يللم. يما ق    حتلم  ملشع حل ج قثل  مليقا (2) ملتقدِ 

من دةيرة ألل. أة من   إل ر مةسنا ا  حث ني عل  ما ق    ار   ج ماشيًا لل يللم. 
قال   إاي ، ةأجر  ا  ملاةردي  يما ق    ار  ملشع قحيفما ة حصيالة  يفما، (5) مليقال؟

سناًء عل  أ ي. لل يللم.  ي. ةجفاا ،  ل  ميش ةركش قحي.  فل جيلئ.؟، قلنا  يللم  ملشع
، ةعلي. قعادة  حقصد قحي. ماشياً ،  إاي مل يللم.  ح  مل جيلئ.، أاي أيا  ي. سُقرسة أة ال؟

 (6)ةال يللم.  جلرب سقدية كما تقديم يف  ملشع قي   رم، أجلأه، ةقاي قلنا  يللم.
 حصيالة اثستة  ي.  ه  لية ، ة عل  أاي  ملر د ابملساد   ر م   رم كلُّ.ي /ف[168/]

ةعن  حعمر ين أ ي. قال  عندي أ ي. ال حيصل ح.   ل م اعقة  ح ن ف قال ، (7) يع.
                                                           

(  حنج.   ةل  ال يللم.  عل  حصالة؛  ا  حشر  قد  قل  اره قي ما لن أعظ  من.،  ل  جيمع (1
علي. س  سدل، ةمثدل، ة حنج.  ح اين  أا  عل  حصالة ال تسقط عن.؛   . ملتلم هبا سناره، 

ش علي. ابحنار، ة إل ر م ة جثة علي. ةملتلم  إل ر م سدتنل   رم،  صارل  حصالة ة ج
 (ي 15/47٩ابحشر ،  ل  جيتمع  ي. سدل ةمثدلي   ظر    اةي  حيفثري )

 (ي 487 ( ر جع )ا(2
 (ي 12/3٩1(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(3
 (ي 12/3٩1( أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(4
 (ي 8/155(   ظر   حتفايش )(5
  (ي4٩٠ ةتقدم يف )ا(، 15/478ري )(   ظر    اةي  حيفث(6
( ملا أترج.  سن ماج. يف سنن.  كتاف ققامة  حصالة، ة حسنة  يفا، ابف  ما جاء يف   ل (7

قال   ، أا رسنل هللا ( عن جاسر14٠6(، سرق   )1/451 حصالة يف  ملساد   ر م )
يف  ملساد  )صالة يف مسادي أ  ل من أحف صالة  يما سن ه قال  ملساد   ر م ةصالة

(،  ملفمال يف 1/438  ر م أ  ل من مائة أحف صالة  يما سن ه(ي ة  ظر  أسىن  ملطاحش )
 (ي 4/181شرح  حرةضة ة حر  عع )



  نلَّذرا كتاب                             اجلواهر ابلحرية  
 

497 
قال  ةكاح  حن  ار أاي يعتيفف أة يصلِ ع ، ار من  حثييابحصيالة يف  حيفعثة أة يف   ِ 

ره قال ابحصيالة  يفا ف يف ةلن ظالر كالم  ملفاي ، (1)يف  ملساد   ر م مل خير  عن  اي
ةيصلِ ع  حنيقل  ي. ، حيف رة  جلمع؛ قنح.      ل أاي يصلِ ع  حقرن تار   حثيي

  قين   ارُل  حرسنل هللا -رضع هللا عنفا-ةيدلُّ علي. أي ًا قنل عائشة، (2) دي لح
 لن كاا  حثيي ، (3)(( إ ي. مي   حثيي؛ صلِ  يف   ار)) قال  ، أاي أصلِ ع يف  حثيي

ة ينئاق ال  رق س   ملساد ، ةسائر سقا   ملساد سن ًء مل ييفن حت صيصفا ابحثيي معىنً 
؛ فطريقانأما ق    ار قتياا  ملساد   ر م أة  حثيي   ر م .   ر م (4)  ر م ]ة حثيي[

ره ةيللم. قتيا . حبجق أة ُعمرةق أصحهما   أ ي. ينث  عل  ينوالثا، (5)   حقطع أب ي. ينعقد  اي
ر حُيمل عل  ة جش  حشير  أة جائله ةيللم. ،  عل    ةل  يصح،  خلالل يف أاي  حنياي

ةلن أاي دتنل ؛ ةعل   ح اين  ينث  عل  أصل آتر، (6)ةلن  حظيالر، قتيا . حبجق أة عمرةق 
 إلتياا  ةحلم.، صح، قاي قلنا  يقت ي.، ميفة لل يقت ع  إل ر م حبجق أة عمرةق أم ال؟

                                                           

 (ي 2/136(   ظر   حثياا )(1
(، ةقنح.  حل دي ، يشري قي ما أترج.  حث اري يف ص ي .، كتاف  1/12٩(   ظر   ملفاف )(2

(، 2/6٠ ملدينة، ابف    ل  حصالة يف مساد ميفة ة ملدينة )  ل  حصالة يف مساد ميفة ة 
(، ةمسل  يف ص ي .، كتاف    ج، ابف    ل  حصالة  سادي ميفة ة ملدينة 11٩٠سرق  )

قال  )صالة يف    أا  حنيب (، كال ا عن أ  لريرة 13٩4(، سرق   )2/1٠12مسل  )
   ر م(ي مسادي لا  تري من أحف صالة  يما سن ه، قال  ملساد 

(، ةأسن 24616(، سرق   )41/163( مل أقف علي. هبا   حلقظ، ةقد أترج. أ د يف مسنده )(3
(، سرق   4/115(، ة حنسائع يف  حسنن  حيفرب )2٠28( سرق   )2/214د ةد يف سنن. )

( ةمريل  أا عائشة رضع هللا عنفا قاحي  )كني 2/217(، ة حرتماي يف جامع. )3881)
سيدي  هدتل  يف   ار  قال   يي  هصلع  ي.،  هتا رسنل هللا أ ش أا أدتل  حث

صلع يف   ار ق   أردل دتنل  حثيي(ي قال  حرتماي  لا   دي   سن ص يح، 
 (ي 6/268ةص  .   حثاين يف ص يح أ  د ةد )

 يف   صل   ملساد، ة مل ثي لن  حصن في ( 4)
 (12/3٩٠( ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(5
 (ي 12/38٩( أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(6



  نلَّذرا كتاب                             اجلواهر ابلحرية  
 

498 
ره ةحلةم. قتيا . ، ةقاي قلنا  ال، أب د ا  فن كمساد  ملدينة ة  قص   قع ص ة  اي
، دةا   ةل (2)ةعن  سن أ  لريرة  أ ي. سىن  ملسهحة عل    صل  ح اين، (1) حقنالا

ا ُيستعمل عند عدم ،  ي صل طريٌا اثح ٌ  قال  ملاةردي  ةلا  ةقاي كاا  تماًل  إمني
أة ، أة أصري قحي.، ةال  رق س  أاي يقنل  آا قي  حثيي   ر مي (3)تال .  حني، عل 
، آا ميفة  ةال س  أاي يقنل، أة أمشع قحي.، أة أ تقل، أة أسري، أة أ لش، أم ع قحي.
 ةِمىن ة حصيقا كمساد  خليف؛  أة سقعة من سقاء   رم، أة  ملساد   ر م، أة   رم
  ىت حن قال  يف د ر أ  جفل، (6)ةمريلا ةمقام قسر لي  ةقُثة زملم ،(5)ة مللدحقة (4)ة ملرةة

                                                           

 (ي 4٩6 ( تقدما يف )ا(1
( ةلن  يمن أر د دتنل ميفة لل يللم.  إل ر م حدتننا عل  قنح   أ د ا  يللم.  إل ر م (2

حبج، أة عمرة، ةال جينز أا يدتلفا  ال  عل  لا  يصري قطالق  اره سقصد  حثيي معقند  
ة حقنل  ح اين  ال يللم.  إل ر م ةجينز أا يدتلفا  الي   ظر    اةي  عل   ج، أة عمرةي

 (ي 15/46٩ حيفثري )
(، قال  ةقد  ،  حشا عع عل  ةجنف ق ر م. يف  حنار 15/47٠(   ظر    اةي  حيفثري )(3

حبج، أة عمرة؛   . معفند  حنار عر ا،  ل  جيل  حعدةل عن. قي ختريج ما خياحق.، ةييفنا يف 
 ري  س   إل ر م حبج؛ أة عمرة، ةقا كاا   ج أ  ل من  حعمرةي لا  خم

 حصقا  جلء من جثل أ  قثيا، يقع يف  جلفة  جلننسية من  حيفعثة، ة ملرةة  جلء من جثل قعيقعاا  (4)
يقع يف  جلفة  حشماحية  حشرقية من  حيفعثة كا ي قريش ةضعي ةثنا عل   حصقا يسم  أسال 

(، ةنا 2٠م(، ةعرضفا  )3٩4ئلة، ةطنل  ملسا ة س   حصقا ة ملرةة  )ةآتر عل   ملرةة يسم  ان
( جملة  حث نث  إلسالمية 15٩(،  ملعامل   ثرية )ا  3/411ثالثة طن ساي   ظر  معا   حثلد ا )

 .https: //www. gph(، صق ة  حرائسة  حعامة حشؤةا   رم   حشريق ، 241)أميفنة/
sa /alharamain /Pages /Endeavor.  aspx-gov. sa/arي  

(  مللدحقة  مشعر من مشاعر   ج، ةلع منضع يقع يف  حطريا س  مىن ةعر ال،  ي  يق   5)
صالت   مل رف    اا   حعائدةا من عر ال  حليل ما س   حتاسع ة حعاشر من      اة سعد أد ء

(، 4٠٩(،  حرةن  ملعطار )ا  4/1٠4ة حعشاء، ة يفا  ملشعر   ر مي   ظر  معا   حثلد ا )
 (ي 3٠/٩3٠4(، منجل د ئرة  ملعارل  إلسالمية )18٩ ملعامل   ثرية يف  حسنة ة حسرية )ا  

تقع شرق  ( قثة زملم  لع قثة ص رية سنيي عل  منت سئر زملم، ة حقثة  آلا أزيلي، ة حثئر (6
(، ر لة  سن 4/464 حيفعثة  ملشر ة سص ن  ملطال،  ا ية حلملتلمي   ظر  معا   حثلد ا )

 https: //www. gph. gov. sa zamzam، (، 1/1٠4سطنطة )

https://www.gph.gov.sa/ar-sa/alharamain/Pages/Endeavor.aspx
https://www.gph.gov.sa/ar-sa/alharamain/Pages/Endeavor.aspx
https://www.gph.gov.sa/ar-sa/alharamain/Pages/Endeavor.aspx
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ع كما مري يف ي احتيقر ،  إاي قلنا ابحصًّ يح أ ي. يللم. قتيا .،  ا يف  كاح ، (1)ة د ر  خليلر اأ

  قاي قلنا ابحصي يح أ ي. ال سد من ض ِ  قُرسة قي  إلتياا  قع تل   حقرسة ، (2) ملسادين
ا   ج أة  والثاين، أهنا  حصيالةأحدها: ؛ وجوهٌ  ،   خمريي س   ح الثةوالثالث، حعمرة  أهني

 ي  أ ي.  العتيفال ة حطين ل ة حصيالةوخامسها، . خمريي س  سينفا ةس   العتيفال  أ ي ورابعها
مل ييفن ح.  حرُّكنف عل   حصي يح كما تقديم ، أمشع قي سيي هللا  ةحن كاا حقظ. 

ة كر  اعة من ، كنف  يما قثل  مليقالةاث يفما  أاي ح.  حرُّ ، (3) يما ق   قال  أ ج ماشياً 
حيفني لل حُيرِم من ُدةيرة ألل. أة من ، أ ي. ال تالل يف أ ي. ميشع من دةيرة ألل. (4) حعر قي 
 إاي أر د  حتل م   ج ؛ (6)ةحن أر د أاي أيا عر ة، (5)أص فما   ح اين؛  ي. ةجفاا،  مليقال؟

ره ، (7)ةقاي مل ينن  ح  مل يللم. شعٌء عل   ملالش، حبج ق   أة  ن  أاي أيتيفا ُ رِمًا   عقد  اي
ةقييده  ملتنيلِ   ا ، (8) اجياً  ةقال  سن أ  لريرة  قاي  ار قتياا عر ة ينم عر ة حلم. أاي أيتيفا

ةقال  حقاضع  ييفقع أاي حي ر ح. شفندلا ينم عر ة ، (٩)ق   قال  ينم عر ة سعد  حلية ل

                                                           

( د ر  خليلر ا  لع د ر   رق  سن أ    رق   مل لةمع  حيت كا ي عند  حصقا، كاا سيتا ةكاا (1
لوي  13٩٩ ي. أسل  عمر سن  خلطاف ةقد لدمي د ر   رق  سنة خمتثئا  ي.، ة  رسنل هللا 

 (ي 145(، ر لة  سن جثري )ا  241  ظر   ملعامل   ثرية يف  حسنة ة حسرية )ا  
 ي(4٩6 ( ر جع )ا(2
 ي(487 ( ر جع )ا(3
 (ي 11/6( منف   حرة ين يف حبر  ملالش )(4
 (ي 8/48٩ةص  .  حننةي يف  جملمن  )(، 12/3٩1( أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(5
عر ة  لع  مليفاا  حا  تت   ي.  حشعائر   ساسية حل ج قي ميفة كل عام ةجثل مرتقع سقدر ( 6)

ك ( تقريثا يف  جلننف  حشرقع من ميفة،   25م( عن سطح  حث ر، ةيقع عل  مسا ة ) 225)
عاشرة من  نارة ينم يف  حسنة  ح ةيف  اح. يقع جثل  حر ة  حاي ةقف عنده  حرسنل 

(، منجل د ئرة  ملعارل 3/23٩5 اة  حند  ي   ظر   حقق.  إلسالمع ةأدحت. حلل يلع )
 (ي 23/72٩7 إلسالمية )

 (ي 8/474(، ة حننةي يف  جملمن  )12/388( جلم س.  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(7
 (ي 12/388(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(8
 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 3٩2 ة )ا  (   ظر  تتمة  إلاب(٩
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قال  حر  عع  ر ا قال هبا   جلن ف عل  ، (1)ملا  ي. من  حربكة ؛ةيللم.   نرلا، مع   ج
ر اب ج حيفاا مالثاً   ةين  ق. قنل  ملاةردي حن قيل، (2) إلطالق  اي قصد ؛ (3)ينعقد  حنياي

 ي إ ي. ال يللم. قطعاً ؛ عر ة جيش ابحشير   ياش ابحن اير خبالل ما ق    ار أاي أيا ميقال
ةحن  ن  أاي أيا ،  فن كما  ن  قتياهنا (4) حيفعثة نس.  طي ةحن  ار أاي ي رف س 

 يمل يللم. شعء قطعاً ، أة سقعة أتر  قريثة من   رم (5) حظيفر ا رمَ 
ةمل ياكر   ر م ةمل يننه ، /أ[ أة ميشع قحي.16٩] ةحن  ار أاي أيا سيي هللا 
ةص  . ، يللم. قتيا . ،   أ ي. حُيمل عل   حثيي   ر مأحدمها –ةقيل ةجفاا– فقوالن

رهوأصحهما، (6)يف  ملفايف  يةحن  ن  س.  ملساد   ر م حلم. قطعاً ، (7)  أ ي. ال ينعقد  اي
 فرعان:
أاي من  ار  ملشع قي سيي هللا يللم. قتيا .  -عل   ملالش - عنا  ق    ري األول
شع قي سيي هللا  قال  أم،  لن  ن  أاي ال حيج ةال يعتمر أة صريح س.، حبجق أة عمرةق 

ره ابملشع ُمنسِ يفاأصحهما؛ فوجهان،   ر م سال  ج ةال عمرة ةح ن  قنح.  ،   ينعقد  اي
 إاي أةجثنا ق ر مًا حدتنل ؛  إاي قلنا  ينعقد،   ال ينعقدواثنيهما، (8)سال  جق ةال عمرةق 

                                                           

 (ي 8/474(،  جملمن  )12/388(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(1
 (ي 12/388(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(2
 (ي 15/483(   ظر    اةي  حيفثري )(3
ام، ةكاا من مل جيد من   عر ف ثناًب من ثياف   لن ما س   حيفعثة ةما س  زملم ة ملق(   طي (4

ألل ميفة يطنل س. رم  ثياس. لناا ةطال عر انً،  سمع   طي ، ةقيل لن مدر  حيفعثةي 
 (ي 1٠3(، معا   ملعامل  جل ر  ية يف  حسرية  حنثنية )ا  1٩5  ظر   حرةن  ملعطار )ا  

  ةيسم  سن دي  اطمة، مر  حظفر ا ة د   ل من أةدية   ااز ميتد من  ال شرق ( مر  حظفر ا(5
ك (ي   2٠ك (، ةيصش يف  حث ر جننف جدة سقر سة )  22ميفة قي مرهبا؛  يمر  ال ميفة عل  )

 (ي 288(، معا   ملعامل  جل ر  ية يف  حسرية  حنثنية )ا  531  ظر   حرةن  ملعطار )ا  
 (ي 1/448اف )(   ظر   ملف(6
(، ة حننةي يف  جملمن  شرح  ملفاف 12/388( ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(7

 (ي 8/4٩4)
 (ي 8/476( ص  .  حننةي يف  جملمن  )(8
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ر قتياا نجث.  ا يف  كما مري  يما ق   ص ي ةقاي مل  ُ ، ميفة حلم. قتيا . حبجق أة عمرةق   نا  اي

أة  إلتياا ةصالة أة  عتيفال أة ، مسادي  ملدينة ة  قص  لل يللم.  إلتياا  قط
 ي (1) ي.   ةج.، ة  د منفما؟
 عندي  أ ي. يللم.  حن اء ساح  ،    قال  سن كج  حن  ار أاي يلةر قرب  حنييبالثاين
 ي(2)ةحن  ار أاي يلةر قرب مريه  نجفاا، ةجفاً ة  د ً 

 : تعيني املساجد:النوع الرابع
 إ   قال    علعي أاي أصلِ ع  حقر ئض يف  ملساد حلم. ق   قلنا  صقال  حقر ئض  

 اي صالة  حقري ة يف  ملساد أ  ل منفا ؛ (3)ةلن  حصي يح، كطنل  حقيام؛  تقرد ابالحتل م
 فع يف  حثيي  ، إاي صاللا  ي. منقردً  ةيف  حثيي يف  اعة، يف  حثيي عند  حتساةي

، (4)أما ق   ع ي مسادً  حلصيالة  قد مري أ ي. يتع ي  ملساد   ر م قطعاً ، ابجلماعة أ  ل
 إا قلنا  ينعقد ؛ حيفني يف تعليا  حقاضع  حطيربي  أ ي. حن  ار أاي ُيصلِ ع ركعت  يف  حيفعثة

ة ركعت  يف أيِ  منضعق حلم. صال، ةقاي قلنا  ال ينعقد، حلم. أاي يصلِ يفما  يفا،  اره
ةيُؤيِ ده ما  يفاه صا ث.  حاتائر عن  ملر ةزة  أ ي. ق    ار ، (6)ةلن مريشٌ ، (5)شاء

، ةكا  مساد  ملدينة، (7) العتيفال يف  ملساد   ر م ال يتع ي  العتيفال  ي. يف ةج.
 سن  حقاا ةعن ، (٩)ةال يتع ي مريلا عل   ملشفنر  حصي يح، (8)ة  قص  عل   حصي يح

ةقال  حقنر ين  ال يتع  ، ةقيل  قاي ع ي  جلامع تع ي ، (1٠)ة كره سع ف  عن.، أ ي. يتع ي 
                                                           

 ي(4٩٩ ( تقدمي يف )ا(1
 (ي 8/476(،  جملمن  )12/3٩5(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(2
 (ي 8/453( جلم س.  حننةي يف  جملمن  )(3
 ي(4٩7 ( ر جع )ا(4
 (، ست قيا  أ د  ح امديي 7٩6(   ظر   حتعليقة )(5
 (  مل أره يف مريهي 8/31٩( قال  سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )(6
 (ي 6/481(   ظر   ملرجع  حساسا، ة ملالش أ . يتع ي   ظر   جملمن  )(7
 (ي 6/48٠(،  جملمن  )12/3٩2(  حص يح أهنما يتعينااي   ظر    ظر   حعليل شرح  حنجيل )(8
 (ي 6/481( ةلن  ملالش   ظر   جملمن  )(٩

 (ي 6/436( منف   سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )(1٠
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ةأما  حقرن  إا   تقل من مساد  ملِصر قي مساد آتر  اعت. أك ر ، حنقل مساد

ا أم، ةعل   ملشفنر يتع ي  علفا يف مسادق أم جينز يف  حثيي ة حسُّنق؟، (1)ةقال  ال، جاز
ا جائلة، (2) حصيالة  ملقرةضة  قد مري  حيفالم  يفا ر  املشفنر أهني ةمقفنم    ةأما  مللتَلمة ابحنياي

ةق   ، كاحسُّنق؛  (3)كالم  حقاضع   س  ة حرة ين أ ي. حيا ح. أاي ُيصلِ يفا يف مري مساد
ر ،  صل  يف  ملساد   ر م -ةقلنا ستعيين.-ع ي أ د  ملسادين  ه عل  تر  عن  اي

ره ابحصيالة يف أ د ا، ةحن ع ي  ملساد   ر م، (4) حصي يح ةلل يقنم ، مل خير  عن  اي
ةلن أاي  حصيالة ؛ أص فا  اثح فا؛  ي. أةج.،  حصيالة يف أ د ا مقام  حصيالة يف  آلتر؟

ة يف  ملساد   قص  دةا عيفس. ةحن  ار أاي ، (5)يف مساد  ملدينة يقنم مقام  حصالي
ره كعيفس.يُ  ةكا  حن  ، صلِ ع يف مساد  ملدينة  صلي  يف مريه أحف صالة مل خير  عن  اي

ةعن أ   مد أ ي. حن  ار ، كاا علي. صلن ل ال حيصل ق اؤلا سصالت. يف ة  د منفما
ره ةجيعء  ي. مما تقديم ةج. ، (6)صالة يف  حيفعثة  صلي  يف أطر ل  ملساد تر  عن  اي

 يساده علي.  حسيالم لع  يما كاا يف زمن. ال  يما زيد  ي.    لية  ح ا ية مل
 والكالم فيه مخسة ألفاظ:  اخلامس: نْذر الض حااي واهلدااي

ةتقديم علي. أ ي. حن  ار  سح  ين ا ،   حن  ار أاي يتقريف سَسنق شاةق قي ميفةاألول
، اي أ سح لاه  حشياة أة  حثقرة إاي قال    علع أ؛ من مري تعرُّنق نديق أة ُأض يةق ةال سلدق 

حلم.  حايسح ة حتيصدُّق ، أة  ن ه،  إاي قال مع  ح   ةأتصديق سل مفا؛ أة أحنر لاه  حثَد ة
ره ، سن ًء كا ن  مستنطن  أة مرابء؛ عل  كا  ،   يصحُّ أحدمها؛ وجهانةقال  قع ص ة  اي

، للم.  حايسح ة حتيصدُّق/ف[ يفدي ي16٩ةعلي. أاي ياسح ةيتصديق كما حن  ار أاي / ]

                                                           

 ي(6/436(   ظر  كقاية  حنثي. )(1
   حصق ة  حساسقةي( ر جع (2
(  حن  ار  حصالة يف  جلامع ح. أا يصلع يف سيت.، ة ي. 11/18( قال  حرة ين يف حبر  ملالش )(3

 ج. آتر السد أا يصلع يف مسادق ما ةقا مل ييفن جامعاً، ةمل أقف عل  كالم  حقاضعي ة 
 (ي 8/475(، ة حننةي يف  جملمن  )12/3٩3( ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(4
 (ي 48٩  حنجف  يف )اتقدم  كر ة (، 8/475( ص  .  حننةي يف  جملمن  شرح  ملفاف )(5
 (ي 18/436(   ظر  هناية  ملطلش )(6
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 ي(2)ةقطع س.  حرة ين  يما ق    ار  حب. حنقس.، (1)  ال يصحوأصحهما

 وح األصل مسائل:
ةيقر ِق ، ةياحبفا،   حن  ار أاي يتقريف حَسنق شاةق أة سَد ةق ةحنن ا قي ميفةاألوىل

مل يتعرين حلايسح ة حتيقرق  ةحن، حلم.  ح  هبا، أة يفدي سَد ًة أة شاًة قحيفا،  مفا عل   قر ئفا
  أ ي. يللم. تقرقت. أصحها؛ ثالثة أوجهةيف تقرقة  حلي   ، ةحلم.  حايسح اب رم، سلقظ ةال  يية
ةح. أاي يقر ِق. أبي ،   أ ي. ال جيش تقرقت. عليف واثنيها، (4)ةلن  ملنصنا، (3)عل   قر ئفا
قال ،  حايسح تار    رم ةتقرقت. يف   رمةحن  ار ،   ال يللم. تقرقت.واثلثها، منضع شاء

ةيقر ِق  حلي   يف   رم،  ملتنيل  ياسح  ي  شاء
ةحن  ار  حني ر  يفة ةتقرقة  حلي   عل  ، (5)

، أ د ا  ال؛ ةيف حلةم  حايسح  يفة ةجفاا، حلم.  حن اء ابحتيقرقة يف  ح   حثلد،  قر ء سلد آتر
 ي إاي مل مييفني  املست شُّ حنره يف  ح   حثلد، طر يً  حيفن ُيست ش قاي أميفن  قل. قحيف 

ره حلتي  ية ة حُقرسة ةال حتقرقة  حلي  الثانية  أباي قال    ؛   حن مل يتعرين يف  اي
ره؛ فوجهانعلعي أاي أ سح أة أحنر  يفة  ةعل  لا   قع ، (6)أص فما  أ ي. ينعقد  اي

ةحن  ار  حايسح ي   ال ينعقدواثنيها، (7)نجفااةجنف  حتيصدُّق سل مفا عل   قر ئفا  ح
 ي(8) فن كما حن قال  يفة، أب  ل سلد

سلقظق    حن  ار  حايسح ة حني ر سثلدق آتر ةمل يتعرين حتقرقة  حلي   عل  ألل.الثالثة
قة  قل  مللين أ ي. جيش علي.  حني ر ة حتيقر ؛ كما حن قال    علعي أاي أ سح  صر؛  ةال  ِيية

                                                           

 (ي 12/3٩6( ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(1
 (ي 11/16(   ظر  حبر  ملالش )(2
 (ي 12/3٩6( ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(3
 (ي 7/73(   ظر    م )(4
 (، ست قيا  عائشة سني منصنري 3٩٩(   ظر  تتمة  إلاب ة )ا  (5
 (ي 12/3٩6جيل )( ص  .  حر  عع يف  حعليل شرح  حن (6
(  حنج.   ةل  جيش  حتصدق سل مفا عل   قر ء ميفة، ة حنج.  ح اين  ال جيش  ح ي   ظر  (7

 (ي 3/32٩رةضة  حطاحث  )
 (ي 4/375( لا  عل  أا ميفة أ  ل من  ملدينة يف  ملالش  حشا ععي   ظر   حثياا )(8
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ره ال ينعقد، (2) هتا س. أسن قس اق، (1)عل  مساكين. ، (3)ة ،ي يف   م عل  أاي  اي

ره؛  حتيقريع (5)ةأةيحن    ةل، (4)ةأتا س.  جلمفنر قما عل   حنج. ؛  ي  قلنا  ينعقد  اي
عل  ة ، (7)أة  ِيية عل   حصي يح يف تع ُّ  حايسح هبا، أة ال  مام حقظ  حتيصدُّق، (6)  ةل

، (8)   حقطع ابحتيعي أصحهما؛ طريقان ي. ،  حصي يح لل يتع ي تقرقة  حلي   هبا؟
ة خلالل يف  قل  حصيدقال قاي مل ََّن ِز  حنيقل تع ي تقرقت. عل  ،   أ ي. عل  ةجف واثنيها
علعي  ةتري   إلمام عل  لا   خلالل  يما حن قال   ، (٩)ةقاي جنيزانه  نجفاا،  قر ئفا

ةقد ، (1٠)ة حظيالر أ ي. يتع ي ، لل يتع ي حتل   حصيدقة؟، ةلن  قريٌ ، أاي أتصديق عل  زيدق 
 ي(11)مري يف  ح ي ا 

جيش أاي ، ةقد قال  حث ني ةمريه  أ ي. حن  ار أاي يتصديق سيفا  عل  ألل سلد كا 
 (14) ملعرةل (13)ع . قي ] حقرب[ينار سةمن لا   حقثيل ما  قال  حر  عع ، (12)يتصديق س. عليف 

                                                           

 (ي 8/4٠5(   ظر  خمتصر  مللين )(1
 (ي 11/16(   ظر  حبر  ملالش )(2
 (ي 7/73(   ظر    م )(3
(، 7/281(ي  حنسيط )12/3٩7(،  حعليل شرح  حنجيل )11/16(   ظر  حبر  ملالش )(4

 (ي 8/46٩ جملمن  )
 ( ليفا  يف  مل طن.، ةحيا سن ضحي (5
 ( ةلن  حنج.  حقائل سللةم  حناري (6
 حتصدق، أة  حنيةي   ظر  (  اصل كالم.  أا  حنار يللم قما عل   حنج.   ةل، أة قضا ة حقظ (7

 (ي 8/47٠ جملمن  )
 (ي 8/47٠( ةلن  ملالشي   ظر   جملمن  )(8
(، ة حنج.  ح اين  ال 12/3٩7(  حنج.   ةل  يتع  ن ، ةأظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(٩

 يتع  ن ي 
 (ي 12/3٩7( أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(1٠
 (ي 117 ( ر جع )ا(11
 (ي 335(، ةقال س.  حننةي يف منفا   حطاحث  )ا  8/152(   ظر   حتفايش )(12

 (ي 12/3٩7( يف   صل   حع ، ة مل ثي من كتاف  حعليل شرح  حنجيل)13)
 ( مل أقف عل  معلنمة نا   حقربي (14
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ا جيتمع  ي. عل  ما حُييف  ، (1)جبرجاا ةيف  تاة  ، (2)يُقس  عل   اعة معلنم ة  إمني

 شقاه ،  حققيال أ ي. حن قال  قاي شق  هللا مري ع  لل. علعي أاي أتصديق سيفا  عل   الاق 
ةلل حقالا مطاحثت. ابحتيصدُّق ،  إاي مل يقثل مل يللم. شعءٌ ، (3)حلم.  حتيصدُّق علي.، هللا

ق قاي ُشقع،     ع أحدمها؛ وجهنيحيتمل ، سعد  حشِ قاء؟ ح. ، كما حن  ار قعتاق عثدق مع ي
ةقال  إلمام ة ح ل يل  ، ةكما حن ةجثي  حليكاة ة ملستِ قُّنا ابحثلد  صنرةا، مطاحثت. س.

ةُيصرل قي من شاء من ،  احظيالر أ ي. يللم. ما  اره (4)حلصيدقةقاي قلنا ال يتع ي زيٌد 
ر،  حققر ء مل جيش ،  إاي قلنا  ال يتع ي  حثلد حلتيقرقة هبا، (5)ةحيتمل أاي يُقال  يثطل  حنياي

،   الأحدمها؛ وجهان قع تع ُّ  حايسح هبا ، ةقاي قلنا يتع ي ، خبالل ميفة،  حايسح هبا
، (7)ةلن  ملنصنا، (6)   ع وأصحها، حيفني ُيست شُّ  حايسح هبا،    قحيفا طر يً ةيُنقل  حلي 

                                                           

اا، ةل  قطعتاا ق د  ا  ملدينة   مدينة مشفنرة عظيمة س  طربستاا ةتر س( جرجاا(1
ة  تر  سيفرآاب  ةسينفما هنر كثري حيتمل جر   حسقن  ي.، ةهبا  حليتنا ة حن ل ة جلنز 
ة حر ماا ةقصش  حسيفر ة  تر ، ةلع  آلا تقع يف  ال شرق طفر ا، عل  سعد ثالث  كيلن 

( معا  1/323) مرت من حبر قلةيني   ظر  مر صد  الطال  عل   مساء  الميفنة ة حثقا 
 كركااي   https//m. marefa. org(، 2/11٩ حثلد ا )

( 4/286(، ة قل  نيتمع يف  حقتاة   حققفية  حيفرب  )12/3٩7(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(2
عن   زرعع أ . قال يف  ار  حشمن   ةأما  حنار حلمشالد  حاي سنيي عل  قرب ةيل أة حننه؛ 

ةلن  ح احش من  -رب ةحن مع قصد  حتننير  ال قا قصد س. إا قصد س.  إليقاد عل   حق
تعظي   حثقعة أة  حقرب أة  حتقرف قي من د ن  يفا أة  سثي قحي.،  فا   ار ابطل  - حعامة

مري منعقد  إهن  يعتقدةا أا ناه   ماكن تصنصيال ال تقف  ةيرةا أا  حنار نا مما يد ع 
رل أبا  حشمن  ة  من ل  حيت أتا نا   حقرب تصرل  حثالء، قال  نيتمع  أما  ي   طرد  حع

يف مصا . أة مصا   ملساد أة ألل  حثلد  حاي لن  ي. أة طائقة منف  ةمل يقصد ابحنار 
  حتقرف ملن يف  حقرب،  إا  ح  ص يحي 

 (ي 415(   ظر   تاة   حققال )ا  (3
 .ةلن  حنج.  ح اين  (4)

 (ي 7/281 حنسيط )(، 18/438(   ظر  هناية  ملطلش )(5
 (ي 8/325(، ة سن  حر عة يف كقاية  حنثي. )85( جلم س.  حشري زي يف  حتنثي. )ا  (6
 (ي 7/73(   ظر    م حلشا عع )(7
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ر ثالثة أةج.ق  اثح فا  يتع ي حلت قرقة ؛ ةيت رر يف تعيينفا حلني ر ة حتيقرقة عل   حقنل سص ة  حن اي

ره  ، ةحن قال    علعي أاي ُأض ِ ع  صر ةأ ر ِق  حلي   عل  أللفا، (1)دةا  حني ر ، عقد  اي
ةتري   إلمام ةجنف  حتيقرقة عل  أللفا ، ةقام  كر  حتي  ية مقام حقظ  حتيصدُّق ة ييت.

 فل يت مين  ح  ، قال  ةحن  قتصر عل  قنح.  ُأض ِ ع هبا، ة حايسح هبا عل   خلالل
 ي(3)قال  حر  عع  ة حظيالر ةجنهبما (2) ي. ةجفاا، /أ[ هب ؟17٠ختصي،  حتيقرقة / ]

 فروع:
ةحن طث . ، قال  حرة ين  حن  ار ما  ار  حب. ةتقرقت. عل   حققر ء  يًا مل جيله

 ي(4) ي من ما س  قيمت. مطثنتاً ة يئاً قاي كاا  ق، س.؛ ة ريق. عليف  صار متعدِ  ً 
 كما حن قصد؛   إا  قرتا س.  نعًا من  حُقرسة؛   حن  ار حنره حألمنياء تاصيةً الثاين
ةقاي ، مل يللم. (5)ةقصد  ملثالاة، ةقاي يتاريد عن  حُقرسة، س. يف  حتينسعة حلم.أاي يتهسن  
 يأطلا حلم.

مل يتع ي  حثصرة سن ره ةال منضع ،   حن  ار حنره ابحثصرة ةتقرقت. يف مريلاالثالث
 يحيصل  حلي   طر ً ؛ حيفني سلدة  حتيقرقة أةي،  حتيقرقة

تالل من ، ع تع ُّ تل   حثلدة حلني ر ة حتيقرقة ق،   ةحن أطلا َ ل حنرهالرابع
ةقاي ، ةلن  يفا أةي، جاز حنره ةتقرقت. يف مريلا،  إاي جنيزانه؛ (6) حقنح  يف  قل  حصيدقة

ةحن  ار ، قال  حقاضع، (7)ةيف حنره هبا  حنجفاا، حلمت.  حتيقرقة عل  أللفا، منعناه
                                                           

( ة حنج.   ةل  يتع   حاسح ة حتقرقة  ي.، ة حنج.  ح اين  ال يع   حاسح  ي. ال  حتقرقةي   ظر  (1
 (ي 8/47٠  )(،  جملمن 12/3٩7 حعليل شرح  حنجيل )

 (ي 18/43٩(   ظر  هناية  ملطلش )(2
(، ةص  .  حننةي يف  جملمن  12/3٩7( أي ةجنف ختصيص. هب ي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(3

 (ي 8/47٠ جملمن  )
 (ي 11/17(   ظر  حبر  ملالش )(4
 (،41(، خمتار  حص اح )ا  1/16٩  دي  ة  ثر )   ملقاترةي   ظر   حنفاية يف مريش (  ملثالاة(5

 (ي 3٩٩معا  ح ة  حققفاء )ا  
 ي(1٠1 )ا   اشية يف  ( تقدم يف(6
  حصق ة  حساسقةي( تقدماي يف (7
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ره، ق سل مفا حتي  ية هباه  حشياة عل  أاي ال يتصدي   ي(1)مل ينعقد  اي

 قع ، ةكا ي  ييةً ،   حن قال    علعي أاي أتصديق سل   لاه  حشياةاخلامس
 ي(2)ينم كاملق   صفص ت. ةجفاا سناًء عل  ما حن  ار صنم 

 احيفالم ، أة أاي ألدي سد ةً ،   ق   قال    علعي أاي ُأض ِ ع سثَد ةق الل فظ الثاين
قال  إلمام   حثَد ة يف  حلُّ ة   حن  دة من ،   يف  قيقة  حثَد ةحدمهاأ؛ وجهني ي. من 

منف   حشي   –ةقال آترةا ، (3)من  ح ن  اً أة َسثع  حثقرةةيُقي   حشير  مقامفا ،  إلسل
قال  حنينةي  ةلن ،  حثَد ة تقع عل   حن  دة من  إلسل ة حثقر ة ح ن   يعاً  -(4)أسن  امد
ا ُتطلا عل  ،   زلري ة اعٌة من ألل  حلُّ ةةقد  قل. ، (5)ص يحٌ  ةصري ن  أبهني
ةال ، (7)لحسنة  ل  حشري   تتصاص. ابإلس حيفن  شتفر يف ،  حايكر أة      ؛ (6) ح الثة

ةلع ُتطَلا ،  إاي َأطلا أجلأت. سَد ة من  إلسل، خيلن من أاي يُطِلا  حثَد ة أة يقيِ د ابإلسل
؛ طريقان ي. ، لل يتع ي أة يقنم مقامفا سقرٌة أة َسثٌع من  ح ن ؟ة ، عل   حايكر ة     

 ي خيريي س   حثقرة ،  إاي ُعِدمي   صل ُعِدل قي سقرةق ةَسثٌع من  ح ن ؛   أ ي. يُنظرأحدمها
ةقاي ُةجدل ، (8) ي. ةجفاا، أة ال جينز  حعدةل قي  حسيثع قال عند  قد  حثقرة؟، ة حسيثع

ا يتع ي  –ةلن  ملنصنا -  رمهاأظه؛ فوجهان ةيت ريي سينفا ةس  ،   الواثنيهما، (٩)أهني

                                                           

 (ي 8/4٩6(  قل. عن. يف   جملمن  )(1
 ي(475 ( تقدم يف )ا(2
 (ي 18/44٠(   ظر  هناية  ملطلش )(3
 (ي 8/47٠(،  جملمن  )12/3٩8(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(4
 (   ظر   ملصدر  حساساي (5
  تطلا عل   إلسل ة حثقر، ةال تقع عل   ح ن  عند ألل  حل ةي   ظر   ايش  حل ة (  حثد ة(6

 (1/4٠(  ملصثاح  ملنري )31(، خمتار  حص اح )ا  14/1٠2)
  (ي8/47٠(   ظر   جملمن  )(7
(  حنج.   ةل  يت ري س   حثقرة ة حسثع من  ح ن   ا  العتثار ابحقيمة ة حنج.  ح اين  أ . ال (8

 (ي 8/471يعدل قي  ح ن  مع  حقدرة عل   حثقر  هنا أقرفي   ظر   جملمن  )
(، ةص  .  حننةي 12/3٩8(، ةأظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )2/283(   ظر    م )(٩

 (ي 8/47٠من  )يف  جمل
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ةلن  خلالل  ملتقدِ م يف   ج ق    سد أاي لاه  خلصال ُتشر  عل  ، سقرة ةَسثعق من  ح ن 
تيش أة  حتي يري ا قاي ُةجدلي مل جَيُل  حُعدةل عنفاوالط ريق الثاين، (1) حرتي  ةقاي ُعدميي ،   أهني

كما حن  ار أاي يتصديق سدرل ق ال خير  ،    الواثنيهما، (2)   حُعدةلأصحهما؛ فوجهان
ره ابحتيصدُّق سدينارق  ةعل  ، (3)حيفني. تالل  حني، ِ ، ةلن  حقيال  قال  حرة ين، عني  اي

 اثح فا ؛ ةق    ع س    احت   صل  يفا أرسعة أةج.ق ، لا   ستقري يف  ميت. قي أاي جيدلا
عدل عنفا مع  حتي يري أة ال جيدلا  يَ ، عدل عنفا ال يَ ، أص فا  حتيقرقة س  أاي جيد  إلسل

 عني لا  ةيُعربي ، ش  ح ن  عل   حثقرةر سعفا  أاي   مر كاح  حيفني رتي ، (4)س   حثقر ة ح ن 
تيش ل عنفا قي عدِ ةال جينز أاي يَ ،  خلالل أباي لاه   منر ة جثة عل   حتي يري أة  حرتي

ةقاي قييد  حثَد ة سلقظق أة  ييةق أباي قال    علعي أاي ُ ض ِ َع ي  إلطعام عند عدم  حيفل ِ 
قال  حرة ين  ةقيل  ، لئ. مريلا ق   ةجدلا قطعاً مل جيُ ، أة  ن   إلسل، سثَد ةق من  إلسل

 إاي ، (5)ضعيفٌ  ةلن، لا  ق   كاا مر ده أاي ال يتقريف قال ابحثَد ة دةا  حثقرة ة ح ن 
أاي  –ةلن  ملنصنا  -  وأصحهما، لئ. مريلا  أ ي. ال جيُ أحدمها؛ فوجهانُعدمي 

،  نق قيمة  حثَد ة من  إلسل حلم. قمتام. ة إاي كا ي قيمة  حثقر ، (6) حثقرة جيلئ. ابحقيمة
 (8)فادةا قيمت (7)قال  حرة ين  ةقاي كا ي، ةعلي. أك ر   مرين من  حثقرة ةقيمة  حثَد ة

أاي  حقيمة ال ُتعترب ؛ ة ي. ةج.ٌ ، /ف[17٠/] (٩)حلم. قتر    حقاضل ةحن سلغ سقر ل
ةقا  قت   كالم  إلمام ة ح ل يل  عتثارلا يف ، كما يف صنرة  إلطالق؛  (1٠)لنا أي اً 

                                                           

 /أ(ي52 جلن لر  حث رية،  س ة طنسقثنسر ي،  جمللد  ح اح  )( (1
 (ي 8/47٠(، ةص  .  حننةي يف  جملمن  )12/3٩8( أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(2
 (، ةمل أقف عل   حن،ي 11/23(   ظر  حبر  ملالش )(3
 (ي 12/3٩٩( أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(4
 (ي 11/22(   ظر  حبر  ملالش )(5
 (ي 8/471(، ةص  .  حننةي يف  جملمن  )12/3٩٩( أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(6
 ( أي  حثقرةي (7
 ( أي  حثد ةي (8
 (ي 11/23(   ظر  حبر  ملالش )(٩

 (ي 12/3٩٩(  يفاه  سن كجي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(1٠
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 قال ، ة تتلقن  يف كيقية قتر    حقاضل،  جلمفنر  يفا .تي ثةمل ، (1) إلطالق صنرة

أة يشرتي س. ، شارا س. يف سد ةق أة سقرةق ةقال  ملتنيل  يُ ، (2)يتصديق س. حشي  أسن  امد  
،  إاي تعاير  يشرتي س. شقصاً ؛ تر  قاي أميفنةقال  حرة ين  يشرتي س. سقرًة أُ ، (3)شاةً 

 - ق   أعنزه  إلسل -ةلل خُيريي يف صنرة  حتيقييد، (4) ي. ةجفاا، أة يتصديق س. در ل ؟
ة ملتنيل  ة ملاةردي  ةقال  سن كج، (5) يف   حرة ين  أ ي. خُيريي سينفما، س   حثقر ة ح ن ؟

ةمن عدل قي  ح ن   عُتربل  حقيمة ،  ال يَعدل قي  ح ن  مع  حقدرة عل   حثقرة، (6)يرتِ ش
، أاي  ملعترَب قيمة  حثَد ة أحدها:؛ ثالثة أجه  يف كيقية  عتثارلا ، (7)أي ًا عل   حصي يح

 يللم.   ك ر ،   أاي  ملعَترب قيمة  حثقرةواثنيها، ةَسثع من  ح ن ،  ك ر من قيمتفا علي.  
 يللم.   ك ر من قيمة ،   أاي  ملعَترب قيمة  حثَد ةواثلثها، من قيمة  حثقرة ةَسثع من  ح ن 
لئ.  جيُ أة شاًة ة  دًة سقيمة  حثَد ة مل، ةحن ةجد ثالث شياهق ،  حثَد ة ة حثقرة ةَسثعق من  ح ن 

؛   أتلق.  نجفاا،  حثقر  ةحن قال    علعي أاي أُلدي لاي (8)يف أظفر  حنجف 
  أ ي. يت ريي س  تع ُّ أحدمها؛ وجهان آخرانة ي. ، (٩) ملنصنا أاي علي. أاي أيا   ل.

تيشوالثاين، م ل. ةس   حثقر ة ح ن    ينث ع  إ   عدل قي  حثقرة ة ح ن؛ (1٠)  أ ي. عل   حرتي
 يأاي ييفنا سقيمة  حثقر  ملع ي 

                                                           

(  ق   جنزان 18/441تثار  حقيمة، قال  إلمام يف هناية  ملطلش )( سل كالمفما يقت ع عدم  ع(1
قتر َ   حثقرة ة حسثِع من  ح ن ،  ال يُوريَع  أا ييفنا  مل ر  عل  قيمة  حثد ةي ةقال  ح ل يل يف 

 (  قا جنزان  إلسد ل  ال يشرت.  ملعادحة يف  حقيمةي 7/282 حنسيط )
 (ي 8/471(   ظر   جملمن  )(2
 (ي 37٩مة  إلاب ة )ا  (   ظر  تت(3
 (ي 11/23(   ظر  حبر  ملالش )(4
 (   ظر   ملصدر  حساساي (5
 (ي 37٩(، تتمة  إلاب ة )ا  15/487(،   اةي  حيفثري )12/3٩٩(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(6
 (ي 12/3٩٩( أظفر  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(7
 (ي 12/4٠٠( أظفره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(8
 (ي 2/238(   ظر    م )(٩

 ي (٩/35(   ظر   ملفمال يف شرح  حرةضة ة حر  عع )(1٠
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،  ي. ةجفاا، ؟أة ُسُثعفا،  فل ييفنا كلُّفا  رضاً ،  اعل سدنا سَد ةً ، ةحن  ار شاةً 

عل   ملالش يف أ ي. ال جينز   كل من  جينز   كل منفاال  عل    ةل  ، حعدم  ظريلا
جينز   كل من  حلي ئد   -(2)ةلن  حصي يح –ةعل   ح اين ، (1) ندي ة ُ ض ية  حن جث 

رهي كلِ .  يةال جُيلئ  سح شاةق أتر  عنفا ةال سَد ة، تعييني، ةحن ع ي  حشياة يف  اي
 إ   قال    علعي أاي ،   يف  حصِ قة  ملرعيية يف   ين ا  ملناةر مطلقاً الكالم الثاين

أة ُأض ِ ع سثَد ةق أة ، ة شاةق أة ُأض ِ ع سثعريق أة سقرةق أ، ألدي سعريً  أة سقرًة أة شاةً 
، حبي  جُيلئ يف  ُ ض ية؟؛  فل ُيشرت.  يفا من  حسِ نِ  ة حسيالمة من  حعينف، أُلدي سَد ةً 

ة حظيالر ،  ي. قنالا مثنياا عل  أاي  حنيار  ملطلا يُنليل عل  ة جش  حشير  أة جائله؟
ةحل الل  حيتقال عل   خلالل ، هبا ُيشرت. ِسنُّ  ُ ض ية ة حسيالمة من عين ، (3)  ةل

أة  سح ما جينز ، لل يصحُّ ةيللم.  حبفا، أة سقصيلق ،  يما ق    ار أاي ُي  ِ ع سشاةق عرجاء
، ةعل   ح اين  ال،  عل    ةل جيلئ لا ،  ي. ثالثة أةج.، أة ال يصح؟،  حتي  ية س.

ةال  حِعال ق   مسي  ، (4)] حثعري[  ة يف   إلمام  الت ِقاق عل  أ ي. ال جُيلئ.  حَقصيل ق   مسي 
ةرأ   حقنل ابشرت .  حسِ نِ  ة حسيالمة  يما ق   قال  ، ةال  حسي لة ق   مسي   حشياة،  حثقرة

 ي(5)أة أُلدي سَد ًة أةي من  حقنل ابشرت ط. يف ابقع   حقاظ، ُأض ِ ع سثَد ةق 
سن ًء قال  ؛ ةمل ُيس ِ  شيئاً ، لديأة أاي أُ ،   ق   قال    علعي لديٌ الل فظ الثالث

أ ي. حُيمل عل   ملعفند  –ةيُنسش قي  جلديد  – أصحهما؛ فقوالن، لدً  أة مل يقل.
ره سيفلِ  واثنيهما، (6)من  ح ن ؛ ةلن ما جُيلئ يف  ُ ض ية،  حشيرعع   أ ي. خُير  عن  اي
ةسنا ا ك رٌي من ، (7)اعةٌ ةص  .  ، ما يُتمنيلةكلي ،  ىت  حديجاجة ة حثي ة، ض يية

                                                           

 (ي 8/471(   ظر   جملمن  )(1
 ( ص  .  حننةي يف  ملصدر  حساساي (2
( ةلن أ . ينلل عل  ة جش  حشر ، ةعلي.  يشرت.  يفا من  حسِ نِ  ة حسيالمة من  حعينف، أظفره (3

 (ي 12/4٠٠رح  حنجيل ) حر  عع يف  حعليل ش
 ( يف  مل طن.   حثقرة، ة مل ثي لن  حصن في (4
 (ي 18/442(   ظر  هناية  ملطلش )(5
 (ي 8/46٩(، ةص  .  حننةي يف  جملمن  )2/281(   ظر    م )(6
( 8/46٩(،  جملمن  )12/4٠٠( مل أقف عل   س  أ د منف ي ة  ظر   حعليل شرح  حنجيل )(7

  (ي11/1٩حبر  ملالش )
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ر حُيمل عل  ة حن جش أة  جلائل  عل  ، (1)  ص اف عل    صل  ملتقدِ م يف أاي  حنياي

ةأمرف  ملاةردي   يف  عل  ، (2)ة  ةل   صح يتع ي يف  حنيع  ما جيري يف  ُ ض ي
ةجيش ، ُ ض يةةمل خي،ي  ملعفند  حشيرعع اب، لا  ةجف  يف  شرت .  حسِ نِ  ة حسيالمة

صر ِح س./أ[ يُ 171أ ي. ال جيش قال أاي / ]؛ ة ي. ةجٌ. ضعيفٌ ، (3)تثلي .   رم
ةعل  ، (4)

، (5)  يفدي ما كاا ةحن سي ًة أة مترةً قال  حشا عع ، لئ. أقلُّ ما يُتمنيل حقنل  ح اين جيُ 
حثيع أة  ييفنا مثناً  ةيُعترب أاي يفدي أقلي ما،  قيل   ح  عل  ةج.  ملثاح ة، ة تتلقن   ي.

ة اي  حتمرة لدي يف ، ةقيل  لن عل  ظالره، ة حتيمرة  حن  دة حيا كاح ، ح من مثيعاً 
  ن سَ   ي. أقلُّ ما يُ ؛ ة سُت ش أاي ال ينق، من  حوُمد ِ ، قال  حشا عع، (6)جل ء جر دة

مريل  عل   ةجينز أاي يتصديق س. عل ، ةال جيش تثلي . ميفة ةصر . عل   قر ئفا، (7)س.
  صرل قي  ملعفند  -اب حف ة حالم –ةحن قال    علعي أاي أُلدي  ندي ي (8) حصي يح
 ي.  (٩) حر  عع ةمل ]جُيرة [ قال، ةلن  ح يِ  من  إلسل ة حثقرة ة جلا  من  ح ها،  حشيرعع
ة قل عن   ص اف ، عن أ   امدلا   قد  قل  ملاةردي ، ةحيا كاح ، (1٠) خلالل

ة ن  شاًة ، ةحن قال    علعي لديٌ ي (11)يف دتنل   حف ة ا فا،  ي. عل   خلاللأ
 يأجلأه قطعاً ، أة رضيعا (12)أة َجدي ً 

                                                           

 (ي 12/4٠٠(،  حعليل شرح  حنجيل )3/331(، رةضة  حطاحث  )7/282(   ظر   حنسيط )(1
 (   ظر   ملصادر  حساسقةي (2
 (ي 15/488(   ظر    اةي  حيفثري )(3
 (ي 12/4٠٠(  كره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(4
 (ي 12/4٠٠حنجيل )(،  حعليل شرح  15/488( ةلن  حقنل  حقدني   ظر    اةي  حيفثري )(5
 (15/488(   ظر    اةي  حيفثري )(6
 (ي 15/488(   ظر    اةي  حيفثري )(7
( تقريعا عل   حقنل أبا  حنار  ملطلا يقع عل  ما يتقرف س. 8/46٩( ص  .  حننةي  جملمن  )(8

 من جنس.ي 
 (ي 12/4٠٠( يف   صل جينزة ، ة مل ثي  ح اسي يف  حعليل )(٩

 (ي 12/4٠٠رح  حنجيل )(   ظر   حعليل ش(1٠
 (ي 15/488(   ظر    اةي  حيفثري )(11
(، 11/34  ما سلغ ستة أشفر من ةحد  ملعل، ة      عناقي   ظر   ايش  حل ة )(  جلدي(12

 (ي 6٩( م،  حتعريقال  حققفية )ا  1/248 حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )
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حلم. ما ، كطعامق ةثنفق ةعثدق ةدر ل ؛    ق    ار أاي يفدي مااًل معييناً الل فظ الرابع

، (1)أ ي. ال يتع ي ؛ ي. ةج.ٌ ة ، ةجيش صر . قي مساك    رم، ةمل جيل  حعدةل عن.، مسياه
حلم.  حبفا ، كما حن قال  ألدي لاه  حثَد ة أة  حشياة؛   إاي كاا  ملع ي من  حنيع ؛   يُنظر

ةمل ، أ ي. جينز  حايسح  تارج. ق    قل  حلي   قحي.؛ ةمن ةج.ق ، (2)ة حتيصدُّق هبا يف   رم
 قال، ا مما تيسير  قل. قحي. ةجش  قل. قحي. إاي كا؛ ةقاي مل ييفن من  حنيع ، (3)يتع ي 

ةقال ، (4) إاي مل ييفن ح. مال سِيع سعُ . حنقل  حثاقع؛ عل   حنيا ر  جلمفنر  ة حوُمؤ ة
يُثا  ،  احوُمؤ ة  ي.، ةقاي قال  جعلت. لد ً ،  احوُمؤي ة علي.،  حققيال  قاي قال  ألدي لد ً 

أاي يثلغ كلُّ. ،  حر  عع  ق ية قنح.  جعلُت. لد ً  ةقال، (6)ة قتصر علي.  حقنر ين، (5)سع .
 إ   سلغ   رم ةجش صر . قي مساكين. ، كما حن قال  أُلدي،   يلتلم ُمؤي ت.،   رم

أة ، أة جعل  ح ينف سرتً  نا، قال أاي ينني صر . قي تطييش  حيفعثة،  ملقيم  ة حن ردين
؛ ضعيقاا وجهانة ي. ، (8) ملالش لا ، (7) يصر . قي ما  ن ه، قُرسة أتر  لناا

، أة صر . قي  حققر ء،   أاي  ح نف ح. صر . قي ما ير ه من سرت  حيفعثة أة تطييثفاأحدمها
قال  إلمام  ةقيال  ملالش ، (٩)  أاي  ح ينف  حصيا  حلسيرت حُيمل عل   حسيرتواثنيهما

، ةيللم.  حتيصدُّق سعين.، سيع. ةتقرقة مثن. حاي صريح س.   ئمة أاي لا   ملال  ملع ي ميتنع 
 إ    ار لدي ظثيةق أة طائرق  (1٠ ة حشياة يف  حليكاة، ةيُنليل تعيين. منلحة تعي   ُ ض ية

كما حن  ار قلد ء ثنف ال ؛  ةال ياحب.، يتصديق س.  يياً ، ةحنن ا مما يؤُكل مري    عام
                                                           

 (ي 12/4٠1ن كجي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(  يفاه  س(1
 (ي 8/468( ةلن  ملالش   ظر   جملمن  )(2
 (ي 12/4٠1(  كره  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(3
 (ي 8/467(،  جملمن  )12/4٠1(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(4
 (ي 12/4٠1(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(5
  ي(8/32٩(   ظر  كقاية  حنثي. )(6
 (ي 12/4٠1(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(7
 (ي 8/468(   ظر   جملمن  )(8
 (ي 12/4٠1( ضعقفما  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(٩

 (ي 18/444(   ظر  هناية  ملطلش )(1٠
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ق ابحلي   ةُمر ِم ما  ق، لن  حب.  نقصي  حقيمة تصدي ، خييط. قميصة

ة ي. ةجٌ. ، (1)
ةقلنا  ال ُيشرت. أاي يُفدي ما ، ةطرد  يما ق   أطلا  كر   ين ا، (2)أ ي. ياحب.؛ ضعيفٌ 

ةُتر ِ  عل  لا    صل ما حن  ار قلد ء سعريق َمعيشق ال جُيلئ يف ، جُيلئ يف  ُ ض ية
مما ال  فديةحن كاا  حو، (4)ل   حصي يحع (3)(ةال يتصديق س.، ياحب.  ياً ) ال ،  ُ ض ية

أة د ع ، ةلل عل   حنيا ر سيع.، كاا  قُّف  يف قيمت.،  كاحلُّؤحؤ ة جلنلر؛  يفن تقريق.ميُ 
 ي. ةجفاا خُمريجاا من  حقنح  يف أاي  حعثد  جلاين يُقدي. سيِ ده سقيمت. أة ، قيمت.؟
؛ حلم. سيع.، ةقاي قلنا  س من.، جاز ح. صرل  حقيمة قحيف ،  إاي قلنا  سقيمت.، س من.؟

ةقاي  ي ةل  ي. جازا إاي أر د أتاه ابح يمن  ملث، ال تمال ةجند ر مشق  ي. أبك ر منفا
حلم. سيع. ة قل. ، كاحَعقار ة  شاار ة ار  حري ا ةحننلا؛  كاا  ملناةر مما ال يتيسير  قل.

قال  حر  عع  ةمل ياكرة  أ ي. ، ةيتصديق س.، ةال حُيتا   ي. قي ق ا   اك  ةال مريه، عن.
ة ي  تع ي  حصيرل قي ، (5)ةال سُعد  ي.، يتصديق سعين.  ي  لن عل   ملساك  لناا

جير ا  (6)/ف[ منف  ةجفاا171 قع جن ز صر . قي  ةي  حُقرىب / ]،  ملساك  اب رم
 يأة  جلائل، ناةر ُيسل  س. مسل   حن جشة ا مثنياا عل  أاي  مل، يف كلِ  مناةرق 

ر؛  همثر، ةحن كاا  ملناةر نالً   ، كاا د تاًل  ي.،   إاي كاا سعد ةجند شر.  حنياي
 يةتللم. زكات.، كاا تارجاً عن.،  ةقاي كاا سعده
 فروع:
يف ضماهنا ، كما حن كاا سقرة  ماتي؛    حن تلف  ملناةر  ملع ي يف يدهاألول

؛ ثالثة أوجه  ل  لا  يف ت مين.  ع،   ي من.واثنيهما، (7)  الأصحهما؛ وجهان
                                                           

 (ي 8/468( ةلن  ملالشي   ظر   جملمن  )(1
 (ي 8/468( ضعق.  حننةي يف  جملمن  )(2
 حصن ف أا يقال   ال ياحب.، ةيتصدق س. حعل لة حيسي ة ض ة، ة ( ليفا  يف  مل طن.، ة جلم(3

 (ي 8/33٠ ياي   ظر  كقاية  حنثي. )
 (ي 8/468(، ةص  .  حننةي يف  جملمن  )12/4٠1( أظفر  حر  عع يف  حعليل شرح  حنجيل )(4
 (ي 12/4٠1(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(5
ل ة حيفقار ل، ة حنج.  ح اين  جينز صر .  يف ؛ (  حنج.   ةل  ال جينز؛   . ة جش، كاحلكن (6

 (ي15/483  ظر    اةي  حيفثري )  . تطن  سناره،  هشث. تطن   حصدقالي 
 (ي 8/373(، ة حننةي يف  جملمن  )12/٩2( جلم س.  حر  عع  حعليل شرح  حنجيل )(7
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،   أبك ر   مرين من  مل ل ة حقيمة؟واثلثها،   سقيمتفاواثنيها،   ي من.   لفاأحدمها

ةيشرتي هبا ، ةقاي أتلقفا مريه حلم  حوُمتِلف قيمتفا، ةحن أتلقفا حلم. أك ر   مرين منفما
،   ُيصر .  قيد ً ثاينوال،   ُيصرل يف م ل أجرأحدمها؛ فوجهان إاي   ل شعٌء ؛ م لفا

، (1)أشثففما  ال؛  ي. ةجفاا،  إاي كا ي  حقيمة أقلي  فل يللم  حنيا ر قمتام مثن م لفا؟
 ي يها  حنجفاا  ملتقدِ ماا يف ز دة  حقيمة

ر ً الثاين قال أاي ،  علي. أاي يُفديفا،   قال يف   م  حن قال  أان ألدي لاه  حشياة  اي
ر ً ييفنا سنية أين ِ سُه د ةكا  حن قال  أمشع قي سيي ،  ال يللم.، أة سهلديفا، ث  اي

ر ً  ةحن  ار أاي يفدي شاًة عاماء أة عنر ء أة ، ةحن  ن  أاي يُفدي لدي ً حلم.، (2)هللا  اي
ةحن قال  ، ًا كاا أ شي قيلي ةحن ألد   مي ، ألد ه، عرجاء ةحننه مما ال جينز  حتي  ية س.

 يألد لا، رمشاا لاه لد ً قي   
، ةمل يقل لد ً ،   علعي أاي أجعل لا   ملتا     قال  ملاةردي  حن قالالثالث

ر قي ةجنف  قل. قي   رم ةحن قال    علعي أاي أُلدي هبا  ، تنجي. مطلا لا   حنياي
ةعرل  حشير  أاي ييفنا ،  قد تقاسل عرل  حليقظ أاي ييفنا لديية، ةمل يقل لد ً ،  ملتا 
ره؛ لدي ً  ةقاي أر د  ح اين ةجش قيصاح. ، قال أاي يعرل سُقرسة،  إاي أر د   ةل مل ينعقد  اي

 ي(3) ي. ةجفاا،  ُي مل عل    ةل أة  ح اين؟، ةقاي أطلا، قي   رم
 إاي صريح سصر . يف عمارة ؛   حن  ار أاي يُفدي شيئًا قي سلدق مري   رمالرابع
صر .   يَ أحدمها؛ فوجهانةقاي أطلا ، صر .  ي.، أة  ن ه، أة قُرسة ُأتر ، مساد لناا

  يتع ي صر . قي مساك   ح   حثلد  ملقيم  وأصحهما،  يما شاء من  حُقَرف
أة ، ة ا مثنياا عل    صل  ملتقديم يف  ل  حنيار عل   حن جش  يتع ي ، (4)ة حن ردين

 يعل   جلائل  ال

                                                           

 (  لن  حص يح  ملشفنري 12/٩3( قال يف  حعليل شرح  حنجيل )(1
 (ي 2/283م )(   ظر    (2
 (ي 15/483(   ظر    اةي  حيفثري )(3
 (ي 8/472( ص  .  حننةي يف  جملمن  )(4
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ر سرت  حيفالل فظ اخلامس   عثة ةتطييثفا   اي

ره، ةسرتلا ةتطييثفا من  حُقرابل  سن ًء ؛ ةحلم.  حن اء س.،  إ    ار  ح  صحي  اي
ةحن  ار تطييش مساد  ملدينة أة   قص  أة مري ا من ،  ار سرتلا اب رير ةس ريه

ةقال  حن نةي   مل تار ، (1)ةمال قي عدم  حصِ  ة،  قد تردد  ي.  إلمام،  ملساجد
ين سن عثد  حسالم   يف  مشالد  حعلماء ة حُصل اء ةق، (2)ص ت. ال  حشي  علُّ  حدِ 

 ي(3) يف   حثينل ال  ملساجد
  يسلِ م. ،  ينقل. قحيفا،  حيفعثة ةطيثفا (4)ةحن  ار أاي جيعل ما يفدي. يف ر   
قي  حقيِ  
، رتحُيصر . يف  جلفة  ملناةرة من  حطِ يش أة  حدُّلن أة  حشيمع أة  حس  ؛ أبمره (5)
ا  حنقف عل ، كاحيفعثة ة ملساد؛  أ ي. ال جينز  حنقف عل   حثُنياا؛ ة ي. ةج.ٌ   من ةقمن 

سل ينث ع أاي جيعل. ،  عل  لا  ال جينز أاي يقصد كنا  حسيرت ة حطِ يش حليفعثة، (6)ميل 
 .س. حعامية  ملسلم  حيتاملن 

 فروٌع:
ره،  ِ ع سشاةق   يف  تاة   حققيال أ ي. حن  ار رجل أاي ُي أحدها ،   ع ي شاًة حناي

 لميا ، ة لش هبا، ةحن  ار أاي يُفدي شاةً ، لئ.ال جيُ ،  لميا قديمفا حلايسح صارل َمعيثةً 
 ي(7)جُتلئ، قديمفا حلايسح تعييثي

                                                           

 (ي 18/445(   ظر  هناية  ملطلش )(1
 (ي 8/472(   ظر   جملمن  )(2
 (ي ي 256(   ظر   تاة   حعل سن عثد  حسالم )ا  (3
(، حساا  حعرف 117(، خمتار  حص اح )ا  2/485ر  مقاييا  حل ة )   حثافي   ظ(  حر  (4

 (ي 2/27٩)
(  ة حقرُق س   حنصع 237   حسيد ةسائا   مر، قال يف  حتعريقال  حققفية )ا  (  حقي (5

ظ دةا  حتصرلي ة حَقي    أا  حنصع يقنن قحي.   قُظ ة حتصرل، ة حقي  يقنن قحي.   ق
 (ي 33/31٩(،     حعرةل )12/5٠2ة  ظر  حساا  حعرف )

 (ي 12/4٠3(  يفاه  سن كجي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(6
(،  8/4٩6(،  جملمن  )12/4٠3( مل أقف علي. يف  تاة   حققالي ة  ظر   حعليل شرح  حنجيل )(7

 (ي 8/345كقاية  حنثي. )
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قال  قاي شق  هللا مري ع  لل. علعي أاي أشرتي سدرل    (1) يفا أ ي. ] حن[ الثاين:

 ي(2)ال يللم.  حشِ ر ء ق   ُشقع ةييفقي. أاي يتصديق خبثل سقدر درل  ،تثل ً ةأتصديق س.
، قاي شق  هللا مري ع  لل. عل  رِجَلعي  ٌج ماشياً    يفا أ ي. حن قال الثالث:

 يصحي ، ةحن قال  عل   قسع أة َرقثيت، ريد قحل ماً عل   حر ِجل تاصيةقال أاي يُ ، يصحُّ 
 هعتا رقثت  ، ةعلي. قعتاق رقثة يف  حيفقيارة، ق رقثة يفا أ ي. حن  ار قعتا الرابع:

 ي(3)كما يف  حيفقيارت   مل تلق ،  ع ِ  ةقاي مل يُ ، أجلأه، ة ن  ا عن  حن جش
يُطع  عن. ، ةمال قثل قميفاا  حصينم،  يفا أي اً  أ ي. حن  ار صنم شفرق  اخلامس:

ال يُطع  ، قرق ةمال قثل قميفا .ملرن أة س؛ خبالل ما حن حلم. ق اء رم اا، أكل ينم مدٌ 
 مال قثل ، ةسىن علي. أ ي. ق    لف ة ن  يف ميينة ةكاا  رض.  حصينم إلعساره، عن.

قال  حر  عع  ، (4)ةمال قثل  إلميفاا حُيَجُّ عن.، ةأ ي. حن  ار  اةً ،  إلميفاا يُطرح عن.
ق   مال قثل قميفاا  حصينم  قال  حننةي  ة حصي يح أ ي.، (5)ةلا  خياحف ما قديمناه يف   ج
 ي(6)ةال يُطع  عن. ةال ُيصام، أ ي. ال شعء علي.، ة  ج  ملناةرين ةكقيارة  حيم 

ر أاي ال ُييفلِ    آلدمي  (7)عن.ة السادس:  حيتمل أاي يُقال  ، أاي من  حتلم ابحنياي
قال  حنينةي  ، (8)اةحيا  ح  من شرعن، قال  الةحُيتمل أاي يُ ،   ي. مما يُتقريف؛ يللم.

 ي(٩)ةلن  حصين ف
ره أبرسع ركعال ستسليمة، أ ي. حن  ار صالت  السابع:  ي(1٠)مل خير  من  اي

                                                           

 ياقي ( ساقطة يف   صل، ةيقت يفا  حس(1
 (ي 8/4٩6(،  جملمن  )12/4٠3( مل أقف علي. يف  تاة   حققالي ة  ظر   حعليل شرح  حنجيل )(2
 (182(   ظر   تاة   حققال )ا  (3
 (ي 176(   ظر   تاة   حققال )ا  (4
 (ي 12/4٠4( أي أ . ال شعء علي.ي   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(5
 (ي 8/4٩7(   ظر   جملمن  )(6
 لي ( أي حققا(7
 (ي 12/4٠4(   ظر   حعليل شرح  حنجيل )(8
 (ي 8/4٩6(   ظر   جملمن  )(٩

 (ي 8/177(   ظر   ملصدر  حساسا )(1٠
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ا حن كا ي تلد أةالد ً مينتنا الثامن:  قاحي  قاي عاش يل ، يف  تاة   حقاضع  أهني

عاش أك ر أةالدلا  شر. حلةم  حِعتا أاي يعيش نا ةحٌد أك ر مما ، ةحٌد  لل. علعي عتا رقثةق 
ةقال أسن عاص   حعثادي  مىت ةحدل  ييًا حلمفا  حعتا ، ةقاي قَوليي تل   حل ِ دة،  ملنت 

 ي(2)قال  حننةي  ة  ةل أصح، (1)ةقاي مل يعش أك ر من ساعة
أي ا  أ ي. حن قال  قاي شق  هللا مري ع  لل. علعي أاي أتصديق  (3) يفا التاسع:

 إاي كاا ال تللم.  ققت. ؛ د  حتيصدُّق س. عل   ح   ملريض ةلن  قريٌ ةأر ،  ُشقع، سدينار
، ةحن قال  قاي شق  هللا مري ع  لل. علعي أاي أتصديق عل  ةحدي زيد، ةقال  ال، جاز

 ي(4)حلم.  حن اء، ةزيد منسر
 إاي كا ي ؛ يف مساد أة حننه (5)حن  ار زيتًا أة  عًا أة حننه حُيسر  العاشر:

، صح، أة مري ا  حقربأة من يقرأ عل  ، لناا مصل ق  -دةرةحن عل   حنُّ - س. نتقعحبي  يَ 
ةقاي ةقَد عل  ، ةقاي كاا تعليا ةال يتميفين أ د من دتنح. ة ال تقا  س.  ال، ةحلم  حن اء

 إاي ُجفل ، أة قي ة رث. سعده،  إاي  صل شعٌء من. ُردي قي ماحيف.،  حقرب تاصية مل يصحي 
 يُصرل يف مصا   ملسلم 

قال  حشي  عل  حدين  ما يُفد  قي  ملساجد من زييق ة ع ح.  احلادي عشر:
  أحوال

ةجيش ،  ال جينز سيع. ةال  حتيصرُّل  ي.، أاي يقنل  حوُمفدي  ق ي. مناةرٌ  األوىل:
ر كما ال جينز سيع  ملنقنل عل  ،  ل سيع. إاي أ ر. يف  حيف رة مل جي، صر . يف جفة  حنياي

 يق   تر  عن كن . ث ر ً ابتسا  سالد  إلسالم (6) ح  ر

                                                           

 (ي 41٠(   ظر   تاة   حقاضع )ا  (1
 (ي 8/4٩6(   ظر   جملمن  )(2
 ( أي يف  تاة   حقاضعي (3
 (ي 415(   ظر   تاة   حقاضع )ا  (4
 (ي 6/35(،     حعرةل )2/2٩7ف )( أي  حي عءي   ظر  حساا  حعر (5
(،  ايش  حل ة 1/421  منضع  مل ا ة س   حعدة ة ملسلم ي   ظر   فرة  حل ة )(  ح  ر(6

 (ي 1/213(،  حنفاية يف مريش   دي  ة  ثر )8/1٠2)



  نلَّذرا كتاب                             اجلواهر ابلحرية  
 

518 
ةلن ،  ال جينز  حتيصرُّل قال عل  ة ا ق  .، ق   صريح  حوُمفدي أب ي. تربُّ ٌ  الثانية:

رقال أاي يَ ، ابق عل  ِمليف. اي  إاي طاحي  ملدية ةُعرل أ، قىن ابالستعمال يف جفة  حنياي
ةقاي ُجفلن  ةتعايرل ،  إاي ُعرل ةرثت. ُرةجعن  يف  ح ،  قد سطل ق  .، ح. مالانةِ 

 ا جيش  حثد ءة س.   يصر . من لن يف يده مثتدائً ، معر تف  صار ملصا   ملسلم   حعامة
، ال حيل ح. مري  ح ،  يصر . يف أل   ملصا ، ةينل ِل  قس. منلحة  إلمام  حعادل، يف م ل.
اي ييفنا متنيل أمنر  ملسلم  عاداًل  يللم. أاي يد ع. قحي. حيقنم  ا ةظيق. هللا تعاي قال أ

ق  ، ةجش  قظ. قي أاي يُظقر س. ةيُر َجع، ةقاي تنقيعنا معر ة  حن رث ةمر جعت.ي علي.  ي.
ةقاي د ع  حوُمفدي  ح  حيفع يتني ، حن يئا من ظفنره  ريجع قي مصا   حعامة

ق  من  جلائل ؛ ةلع ُمشيِفل -ةلع   احة  ح اح ة -/ف[  جلفة172ر ./]  ملساد ةمل يع
ةمن  جلائل أال ،  ياري علي. أ يفام  ملناةر  حيت  كرانلا، ةلن  ح احش، أاي ييفنا مناةر ً 

ر؛ ييفنا مناةر ً   ي(1) ياري علي. أ يفام   احة  ح ا ية،  اي   صل عدم  حنياي
،  ةجش ثنف ة  د قمي، أة قز ر يَتي ِكسنة قال  حث ني  حن  ار   الثاين عشر:

قاي قلنا  حُيمل عل  أقلِ  ما  - حيتي كما يف كسنة  حيفقيارة ةجن ز صر . قي ما علي. 
ال ، ةقاي قلنا  عل  أقلِ   حن جش، جينز ق   كاا ممن ال جيش علي. كسنت. -يُتقريف س.

 ي(2)جينز
مل ،  قرأ يف  ل  حتيشفُّد، ةق قال  حن  ار أاي يقرأ  حقرآا يف صال الثالث عشر:

  ي. حيسي من ؛ ه يف  خلامسة ال حُيسش عنديأةحن صاللا مخسًا انسيًا  قر ، حُيسش
 ي(3) حصيالة

قاي ردي     قال، قاي شق  هللا مري ع  عثدي لا   رٌّ حن قال  قال   الرابع عشر:
ةحن ، ةكا  حن ةقعا معاً ، عتا  هيُّفما ةقع أةالً ، كاح  حلعثد،  هللا مائيب  عثدي لا  ُ رٌّ 

 هيُّفما كاا ، ةقاي عاد مائيب أةاًل  فن  رٌّ ، قال  قاي شق  هللا مري ع أةاًل  عثدي ُ رٌّ 
ةحن قال  قاي شق  هللا مري ع  لل. علعي أاي أعتا لا  ، ةقاي كاان معًا مل يعتا، أةاًل عتا

                                                           

 (ي 256(   ظر   تاة   حعل سن عثد  حسالم )ا  (1
  (، ست قيا  ينسف  حقرزععي27٩   تاة   حث ني )ا    ظر( (2
 (   ظر   ملصدر  حساساي (3
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ر  ح اين منقنل، تق.  قال  قاي ردي هللا مائيب  لل. علعي أاي أع،  حعثد  إاي ؛  ا عقاد  حنياي

  ي.  ؛ سن ء تقديم  حشِ قاء أة  حقدةم، ةال يعتا عن قدةم  ح ائش، ُشقع  ملريض عتا عن.
ةقاي مال  ملريض ابا ،  ال جينز صر . قي جفة أتر ، كاا مست ا  حِعتاق من  حشِ قاء

،  إاي قِدم ةجش قعتاق. عن.، دةمسل عن  حق، أاي عتق. مل ييفني مست قيًا عن تل   جلفة
كما حن أتر  مخسة در ل  ةقال  لاه عن ،  ةقاي  صال معًا عتا عن  حشِ قاء، ةقال  ال

  أة قال،  ا مر منقنل يف  اِ    اضر، مايل  ح ائش قاي كاا ابقيًا ةقال  عن   اضر
 كقيارة  حيم   همره يف، ةقال  عن  حيم ، أعتقُي لا  عن كقيارة قتل قاي كا ي علعي 

ة حظيالر أاي صنر ا أ ي. قال  قاي ، (1)كا  ةقع تصنير  ملسهحة   ترية يف   صل،  منقنل
، ةقال  إاي ردي مائيب  لل. علعي أاي أعتق.،  حعثد شق  هللا مري ع   علعي أاي أعتا لا 

، لعي أاي أعتا لا قاي شق  هللا مري ع  لل. ع  قال  ةحن قال ُد عة ة  دة، سل دة ةقال
 ي(2) هيُّفما كاا أةالً ةجش  حعتا عن.، ةقاي عاد مائيب  يفاح 
م مل جيد ما ،   علعي أاي أتصديق كلي ينم سدرل   قال اخلامس عشر:  مري علي. أ ي

 ي يؤدِ ي. ق   قدر علي.، ثثي يف  مت.، يتصديق س.
 مال  حنحد قثل ، مل يرجع ةحدهنار صنم   اث   ما  ح. ةحٌد مائٌش  السادس عشر:

ر جَلا ، أاي يرجع كه ي. قال  ،   يللم.  حيفقيارة عل    صح قاي أ طر ينم  الثن ، قال  لا   اي
 فن كما ، ةكا  حن  ار أاي ال ُييفلِ   زةجت. ما مل يرجع ةحده، ةهللا ال أُ طر ما مل يرجع ةحدي

 ي(3)كليمفا قثل. حلمت. كقيارة مىت  ، حن قال  ةهللا ال أُ طر ما مل يرجع ةحدي
  ش   أ ي.  ار ِعتقًا أة ، قال  حن  ار شيئًا قاي رديه هللا ساملاً  السابع عشر:

 اني تيقنيا ةجنف ؛ (4)خبالل  حصيالة، حيتمل أاي يُقال  جيتفد، صالًة أة صنماً أة صدقةً 

                                                           

 (ي 412(   ظر   تاة   حقاضع )ا  (1
 (ي 412(   ظر   تاة   حقاضع )ا  (2
 (ي 2/717(   ظر   تاة   سن  حصالح )(3
 ق    سع صالة من  حصلن ل  خلما ةمل يعرل عينفا،  إ . يصلع مخا صلن ل  ىت  ( أي(4

(،  حنسيط 1/183(، هناية  ملطلش )15/5٠3خير  عما علي.ي   ظر    اةي  حيفثري )
 (ي 2/2٩6(،  جملمن  )1/255(،  حعليل شرح  حنجيل )1/1٠6(،  ملفاف )1/386)
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 ي(3()2)ة حقثلة (1)ة ينكا ،  قينيا لنا أاي  حيفلي مل جيش  ياتفديةت،  حيفل  علي.

ر ةال  حقرن، حن  ار قر ءة  حقرآا الثامن عشر:  إاي مل ييفن ؛  قرأه ةمل ينن  حنياي
ق  ر م ا ًا قي زمنق مع ي ر،  حنياي ق ، مل يقع عن  حنياي كقنح.  ؛  ةقاي كاا م ا ًا قي زمنق مع ي

ر  قل  حرة ين عن ة حده أ ي. قال  حيتمل أاي يُقال ، ينم كا  ةلن ، ال يقع عن  حنياي
 ُي يف  سنقنع. يف ، كاحنيية  ملتقدِ مة،  ةحيتمل أاي جُيعل  يت. عند قنح. يف ينم كا ،   شث.

ةمييفن أاي يُقال ، قياسًا عل  أ د  حنجف  يف جن ز تقدن  حنِ ية يف  حليكاة؛ أ د  حنجف 
 ي(4)د ية  ال جينز ح ري ضرةرة/أ[  حعثاد ل  حث173ةأما يف / ]،  ح  يف  حعثاد ل  ملاحية

 إاي  ار  عل. قثل ؛ حن  ار أاي يساد حلسيفن ق   سف  يف صالة التاسع عشر:
ر ر يف  حصيالة؛  حسيالم مل يصح  حناي ؛ فوجهانةقاي  ار  عل. سعدلا ، المتنا  ساند  حنياي

ر ساند،    جينزأحدمها من  اِ  ،   الواثنيهما، ةحن مل ينار كاا تطنُّعاً ، كما جينز  اي
 ية حسُّاند  ملناةر ال جينز  عل. قثل  حسيالم، ساند  حسيفن أاي يصح  عل. قثل  حسيالم

 إاي كاا ير  منل ؛ حن قال  قاي مال ةحدي  لل. علعي صنم شفرق . العشرون
ر تربُّرق ، ةحده  عمًة حلم.  حن اء ق   مال ره  اي ء  ال يللم.  حن ا، ةقاي كاا ييفرل. مل ييفن  اي

 ي(5)عل   حصي يح

                                                           

( ق    شتث. عل   إل ساا قانء طالر  انء َّا،  املالش أ . جيتفد ةخيتار ما أدي  قحي.  جتفادهي (1
 (،1/73(،  حعليل شرح  حنجيل )1/274(، هناية  ملطلش )1/345ثري )  ظر    اةي  حيف

 (ي 1/1٩6 جملمن  )
( ق   كاا  إل ساا سائر  يف سر، أة حبر أة يف ميفاا انئية عن  ملدا، ة شتث. علي.  حقثلة،  املالش (2

 (،1/13٠(  ملفاف )2/71أ . جيتفد يف  حث   عن  حقثلة أبدحتفاي   ظر    اةي  حيفثري )
 (ي 3/2٠5(،  جملمن  شرح  ملفاف )1/445حعليل شرح  حنجيل ) 

(،  جملمن  1/445(،  حعليل شرح  حنجيل )1/13٠(  ملفاف )2/71(   ظر    اةي  حيفثري )(3
 (ي 3/2٠5شرح  ملفاف )

 (ي 2/3٠6(   ظر  حبر  ملالش )(4
 (ي 115   تاة   ح ل يل )ا    ظر( (5
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 القرآنية فهرس اآليات

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلايت م
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿ 1

 ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

 آل عمر ا
 

1٠2 
 

8 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿ 2

 ﴾پ  پ  پ 

 8 1  حنساء

   ج ﴾ ہ ﴿ 3
 

28 
 

45 ،148 

 ىئ ېئ  ېئ  ېئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ﴿ 4

 ﴾ی ی  ی    ىئىئ  ی

  حلمر
 

٩ 
 

8 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ﴿ 

 ﴾ھ  ھ  

 8 71-7٠    ل ف

 ٩7، 45 1 ق {ٱ} 5
 ٩7، 45 1  حقمر {ھ} 
مب  ىب  يب  جت حت   ﴿ 6

  ﴾ خت  مت  ىت  يت

 11  جملادحة
 

8 

 24  إل ساا ﴾ىت يت جث  مث  ىث   يث  ﴿ 7
 

45 ،8٩ 
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 النبوية واآلثار األحاديث فهرس

 الصفحة لحديثطرف ا م

 168 ، صبيانكم فكفُّوا وأمسيتم الليل، ُجنح كان إذا  .1
 162  األمالك، ملك ُيسم ى رجل   تعاىل؛ هللا عند اسم   أخنع إن    .2
 166 ةسشي  ، اد  ُمني ر    حري ن عثد السن. قال سيفرق  أاب أاي   .3
 411  م.، ع ين يف  د ً      مد  حسيالم عليفما آدم علم. جربيل أاي   ي4
ا  ي5  141  حدي  ة أجل من هنيتيف  قمن 
 255  عامر سن عقثة   قال مائة أرسع قي يرم مل أ ي.  ي6
 167 ابرا هللا يف  ملنلنف ح   ي7
؛ أب  علع ق  تلقيش  ي8  165 تر فق
 497  حثيي مي   إ ي.   ار؛ يف صل ِ   ي٩

 165  هللا؛ عثد  سن   اند ه  حريجل؛  س  يَعرل مل ق   كاا   ي1٠
 168 تنامنا  ىت سينتيف  يف  حنيار ترتكن  ال  ي11
   مة تالش  ىت،  حشيما ماسي ق   ةصثيا يف   ن شييف  ترسلن  ال  ي12

  حعشاء
168 

 217   صلق  أة  ا رق  أة ُتف ق  يف قال سثيا ال  ي13
 169  أ ي.  حصي ي   يف عتريةآتر ةال  َورَ ، ال  ي14
 9   حدين، يف  قف.  حلف   ي15
 8  جلنية قي طريقاً  س. ح. هللا سف ل علماً   ي. لتماي طريقاً  سل  من  ي16
 8   حدِ ين يف يُققِ ف. تري ً  س. هللا يُرد من  ي17
 187 وألباهنا اجلال لة؛ أكل عن  هنى  .18
 114   جلن ِ   ابئح عني  هن   ي1٩

 



 الفهارس / فهرس األعالم املرتجم هلم              اجلواهر ابلحرية  
 

524 
 احملقق األعالم فهرس

ّ
ص

ّ
 املرتجم هلم يف الن

 الصفحة العلم  م

 78 قسر لي   ملريَةُرة ي  ي1
 1٠٩ عصرةا   ن أ س  ي2
 11٠ لريرة  أ  سن   ي3
 13  سن   اجش   ي4
 122  سن   د د   ي5
 1٠8  سن  حصيثاغ  ي6
 1٠8  سن  حصيالح  ي7
 111  سن  حقطاا   ي8
 144  سن  ملرزابا  ي٩

 3٩  سن  مللقن   ي1٠
 152  سن  ملنار   ي11
 13  سن  حنكيل   ي12
 14  سن  ار   ي13
 1٩2  سن تلمية   ي14
 23٠  سن تري ا   ي15
 434 ين رز  سن   ي16
 11٩  سن سريج  ي17
 448 صياد  سن  ي18
 1٠ قاضع شفثة   سن  ي1٩
 33  سن ك ري   ي2٠
 88 كج    سن  ي21
 33٩ أسن   حقيان   ي22
 3٠٩ أسن   حقاس   حدةحعع   ي23
 152 أسن  حقتنح  حعالع   ي24
 311  حسمرقندي   نقعأسن  حلي    ي25
 4٠ أسن سيفر ع ماا  حدمياطع    ي26
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 الصفحة العلم  م

 1٠4 أسن  امد   ي27
 14 أسن زرعة  حعر قع    ي28
 355 أسن زيد    ي2٩
 114 أسن عثيدة    ي3٠
 12٠ أسن علع  حسناع   ي31
 361 أ د  سن عيس   ي32
 183   زلري  ي33
 1٠ سنني إل  ي34
 1٠4  إلصِط ري  ي35
 75  إلمام  ي36
 131  حث ني  ي37
 ٩2  حثند ياع  ي38
 155  حثنشن ع  ي3٩
 227  ح عاحيب  ي4٠
 ٩7  جلرجاين  ي41
 237  جلنلري  ي42
 17  اجع تليقة  ي43
 325   اا   ي44
 146 ري     ي45
 113   ليمع  ي46
 378  خلن رزمع  ي47
 257 تن رزمع  ي48
 22٩  حد ركع  ي4٩
 1٠1  حدي رمع  ي5٠
 76  حر  عع  ي51
 327  حريسيع  ي52
 4٠  حرملع  ي53
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 الصفحة العلم  م

 76  حرة ين  ي54
 11٠  حلسري سن أ د  ي55
 312  حلجاجع  ي56
 17  حلركلع  ي57
 3٩ زكر     صاري  ي58
 13  حسثيفع  ي5٩
 3٩  حس اةي  ي6٠
 162 سقياا سن عيينة  ي61
 4٠ ا   زلريسليما  ي62
 318 سيثني.  ي63
 14  حسينطع  ي64
 113  حشاش   ي65
 73  حشيا عع  ي66
 14  حشرسي   ي67
 355  حشي  أسن زيد  ي68
 235  حشي  أسن  مد  ي6٩
 16  حصقدي  ي7٠
 176  حصيييَمري  ي71
 75  حطيربي  ي72
 16  حعثادي  ي73
 73  حعثدري  ي74
ين سن عثد  حسيالم  ي75  1٩6 عل  حدِ 
 255 عقثة سن عامر  ي76
 3٩٠ ين سن ين اعماد  حد ِ   ي77
 17 عمر ك احة  ي78
 8٩  حعمر ين  ي7٩
 81  ح ل يل  ي8٠
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 الصفحة العلم  م

 2٠7  حقارقع  ي81
 13   ر  حدين  حر زي  ي82
 115 جملع حققي.   ي83
 74  حقاضع  ي84
 75  حقاضع  حطيربي  ي85
 88  حققال  ي86
 178  حيفسائع  ي87
 181  ملاسرجسع  ي88
 77  ملاةردي  ي8٩
 148  ملتنيل  ي٩٠
 143  فاملع  ي٩1
 123  حوُمَلين  ي٩2
 37٩  ملسعندي  ي٩3



 الفهارس / فهرس األماكن وابلدلان           اجلواهر ابلحرية  
 

528 
 والبلدان األماكن فهرس

 الصفحة المكان أو البلد م

 11 قمخي   ي1
 11 أسين.  ي2
 111 خبار   ي3
 21٠  حثصرة  ي4
 5٠5 جرجاا  ي5
 28  جليلة  ي6
 368   ااز  ي7
 28   سينية  ي8
 15٩ تر ساا  ي٩
 4٩٩ د ر  خليلر ا  ي1٠
 11  حشرقية  ي11
 4٩8  حصيقا  ي12
 12  ح رسية  ي13
 21٩  ارل  ي14
 12  حقائلية  ي15
 12 ة حق ري  ي16
 364  حُقر ل  ي17
 12  حقالرة  ي18
 4٩8 قُثة زملم  ي1٩
 11 قنا  ي2٠
 21٠  حيفن ة  ي21
 5٠٠ مر  حظفر ا  ي22
 4٩8  ملرةة  ي23
 4٩8  مللدحقة  ي24
 4٩5 مساد  خليف  ي25
 73 ِمىن  ي26
 11  ملنيا  ي27
 12  حنج.  حقثلع  ي28
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 األلفاظ الغربية املفسرةفهرس 

 الصفحة الكلمات م

 338  إلسريس   ي1
 173  سن آة   ي2
 174 عرل سن   ي3
 378   تر   ي4
 47٠   اث    ي5
 164   ثرم  ي6
 241  إلجارة  ي7
 352  آلجر  ي8
 7٩  إلجل ء  ي٩

 262    اق  ي1٠
 334  إل ر م  ي11
 23٠ أ رز  ي12
 164    نل  ي13
 17٠  التتيار  ي14
 263   ترق  ي15
 162   تنع  ي16
 36٠  إلد ةة  ي17
 2٩3   دم  ي18
 381  إلرث  ي1٩
 2٠8   رجح  ي2٠
 127   رش  ي21
 257   رشاق  ي22
 78 أركاا  ي23
 267  إلز ء  ي24
 348   ز   ي25
 375  زدرد  ي26
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 الصفحة الكلمات م

 271  زدحف  ي27
 325  الست ناء يف  حيم   ي28
 2٩4  الست  اث  ي2٩
 187  الستصثاح  ي3٠
 374  ستق.  ي31
 41٩  الستفالل  ي32
 1٩1  الستيالد  ي33
 2٩7 أمساء هللا تعاي  ي34
 221 قشاحة  ي35
 138  شت ال  حامة  ي36
َعر  ي37  1٩1 َأشي
 164   شل  ي38
 2٩2   صاسع  ي3٩
 256   صثع  ي4٠
 7٩   صح  ي41
 73   ص اف  ي42
 164   ص   ي43
 4٩٠ أصن   ي44
 17٠  الضطر ر  ي45
 11٩  الطر د  ي46
 17٠   طعمة  ي47
 413  العتيفال  ي48
 224  العتيان  ي4٩
 164   عر   ي5٠
 164   عمش  ي51
 124   مثط  ي52
 ٩3 ق ر زٌ   ي53
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 الصفحة الكلمات م

 164    طا  ي54
 381  إلقاحة  ي55
 313 أقره  ي56
 373   قط  ي57
 164   قطع  ي58
 81 ل  قن   ي5٩
 84   ك رةا  ي6٠
 322  الحتل م  ي61
 184 أم  ث   ي62
 34٠    طا   ي63
 42٩  ال يفثال  ي64
 152 ألل  حامة  ي65
 2٠8 أةجر  ي66
 4٩3   ةحياء  ي67
 ٩5 أ م  حتشريا  ي68
 3٠4  إليالء  ي6٩
 412  إلمياء  ي7٠
 2٩5   مياا  ي71
 226  حثار   ي72
 173  حثازي  ي73
 172  حثَوربي   ي74
 171  حِثتيع  ي75
 82  حَث نر  ي76
 7٩  حث اا  ي77
 4٠٩  حثدعة  ي78
 5٠7  حثد ة  ي7٩
 2٩5  حرَب   ي8٠
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 الصفحة الكلمات م

 234  حرب ةا  ي81
 ٩٠  حربا  ي82
 115 سرا  ي83
 37٩  حُثسر  ي84
 171  حث ال  ي85
 258  حثيفرة  ي86
 17٩  حثلثل  ي87
 ٩4  حثلقاء  ي88
 183 سنال ةرد ا  ي8٩
 124 سني حثنا  ي٩٠
 221  حثندق  ي٩1
 43٩  حثنقسج  ي٩2
 352  حثيع  ي٩3
 3٩8 سيع  فاابة  ي٩4
 2٠7 سيع  ملصاَدر  ي٩5
 324 يعة حث  ي٩6
 226  حتايل  ي٩7
 338  حتثاا  ي٩8
 2٩2  حترب   ي٩٩

 236  حتاا ا  ي1٠٠
 2٩7  حت قيا  ي1٠1
 ٩٩  حت ريج  ي1٠2
 3٩8 تدثر  ي1٠3
 1٠3  حتا يف  ي1٠4
 81  حرتجيح  ي1٠5
 288  حرتكة  ي1٠6
 347 تسلا  ي1٠7
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 الصفحة الكلمات م

 262 تشا ا  ي1٠8
 2٠6  حتشث   ي1٠٩
 74  حتيطن   ي11٠
 162  حتطري  ي111
 288  حتعلير  ي112
 ٩٠  حتعن   ي113
 117  حتقريع  ي114
 236  حتييفا ؤ  ي115
 34٠  حتيفة  ي116
 11٩  حتلف  ي117
 ٩1  حتمتع  ي118
 ٩٠  حتنقاا  ي11٩
 382  حتنحية  ي12٠
 377 ثرد   ي121
 517  ح  ر  ي122
 375  ح قل  ي123
 8٠  حَ    ي124
 353  ح ن ء  ي125
 85  ح نالء  ي126
 ٩٠  جلش  ي127
 337  جلثة  ي128
 166 جد   ي12٩
 511  جلدي  ي13٠
 82  جلديد  ي131
 ٩٠  جلُا م  ي132
 7٩  جَلاَ   ي133
 21٩  جلا  من  خليل  ي134
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 الصفحة الكلمات م

 181  جلر ف  ي135
 1٩3  جلر ئ ع  ي136
 82  جلرف  ي137
 36٠  جلرة  ي138
 27٠  جلريدة  ي13٩
 1٩4  جلل ل  ي14٠
 241  جلعاحة  ي141
 182  جلعالا  ي142
 88  جلمياء  ي143
 272  جلمار  ي144
 82  جلمفنر  ي145
 168 جنح  حليل  ي146
 113 جن ز  ملستن   حطر    ي147
 447  جلنزينج  ي148
 33٩  جلنشن  ي14٩
 4٠٠  جلنلر  ي15٠
 271   اضرة  ي151
 3٩3   ا نل  ي152
 1٩4   ائ   ي153
 83   دقة  ي154
 262   ا ق  ي155
 183   رابء  ي156
 2٠2   ر   ي157
 247  ُ سثاا  ي158
 182   شر ل  ي15٩
 1٠6  شنة  حد سة  ي16٠
 355   شيش  ي161



 املفرسة الغربية األلفاظ فهرسالفهارس /            اجلواهر ابلحرية  
 

535 
 الصفحة الكلمات م

 276   صاة  ي162
 2٩٠   ط  ي163
 5٠٠   طي   ي164
 226   ظع  ي165
 124   قاق  ي166
 421   قثة  ي167
 436   قيقة  ي168
 76  يفاية  ي16٩
 1٠4   لقنم  ي17٠
 183  ار قثاا  ي171
 17٩   مرة  ي172
 2٩6   ن   ي173
 167  نيف.  ي174
 253  ن ابً   ي175
 174   ن صل  ي176
 83   نالء  ي177
 256  خلامت  ي178
 358  خلاا  ي17٩
 443  خلثي،  ي18٠
 271  خلدش  ي181
 4٠٠  خلََرز  ي182
 86  خلرقاء  ي183
 253  خلَريم  ي184
 253  خلَليق  ي185
 253  خَلسيا  ي186
 ٩5  خلسيا  ي187
 177  خلطال  ي188
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 الصفحة الكلمات م

 217  خلف  ي18٩
 178  خلقاش  ي1٩٠
 244  خللع  ي1٩1
 256 تلنا  ي1٩2
 16٠  خللنق  ي1٩3
 168 مخرة   ي1٩4
 373  خليار شنرب  ي1٩5
 466  حد  ا  ي1٩6
 251  حد ئرة  ي1٩7
 18٠ دف  ي1٩8
 178  حدابسع  ي1٩٩
 186  حدسا  ي2٠٠
 337 در عة  ي2٠1
 357  حدرف  ي2٠2
 18٠ در   ي2٠3
 ٩3  حدرل   ي2٠4
 425  حدرل   حل ئف  ي2٠5
 214  حدر ق  ي2٠6
 32٩  حدعاة   ي2٠7
 145 دماء  جلرب انل  ي2٠8
 4٠٠  حدُّميُلج  ي2٠٩
 348  حدلليل  ي21٠
 247   ية حدةر   ي211
 372  حدُّةغ  ي212
 487  حدةيرة  ي213
 254  حارعاا  ي214
 243  حامة  ي215
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 2٠1  حاِ معُّ   ي216
 367  حر جح  ي217
 515  حر    ي218
 ٩٠  حرتا  ي21٩
 333  حرجعية  ي22٠
 4٩3  حر ال  ي221
 176  حرمخة  ي222
 258  حريشا  ي223
 388  حرقىب  ي224
 256  حرقعة  ي225
 287  حرمد  ي226
 1٠7  حرما  ي227
 246  حريمع  ي228
 373 ُرَةمني   ي22٩
 263 ييةُ  حَرةِ   ي23٠
 43٩  حرحياا  ي231
 368  حريف  ي232
 22٠  حلي انل  ي233
 33٩  حلرسنل  ي234
 288  حلما ة  ي235
 164  حلمن  ي236
 332  حللنق  ي237
 223  حلة رق  ي238
 24٠ ساخ  ي23٩
 4٠٠  حسيَثج  ي24٠
 216  حسثا  ي241
 34٠  حس ا  ي242
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 133  حس لة  ي243
 4٠3  حسد   ي244
 3٩7  حسر   ي245
 3٩3  حسرج   ي246
 77  حسيقي.  ي247
 173  حسقر  ي248
 161  حسقط  ي24٩
 376  حِسيفثا   ي25٠
 226  حسُّيَفييي  ي251
 138  حسلف  ي252
 252  حسل   ي253
ع  ي254  175  حسِ مي
 174  حسمنر  ي255
 238 سنام  حثعري  ي256
 238  حسينث   ي257
 174  حسنااف  ي258
 172  حسننر  ي25٩
 21٩  حسِ فام  حعرسية  ي26٠
 ٩٠ َسنرة  ي261
 332  حشاة  ملعالة  ي262
 173  حشال   ي263
 27٩  حشرب  ي264
 86  حشيرقاء  ي265
 223  حشطر ج  ي266
 3٠٠  حشقاعة  ي267
 382  حشقعة  ي268
 18٠  حشقر ق  ي26٩
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 123  حشق،  ي27٠
 442  حشيفاية  ي271
 42٩  حشمر خ  ي272
 33٩  حشمش   ي273
 25٠  حشن  ي274
 372  حشِ ري ز  ي275
 37٩ شري   ي276
 381 صا َ   ي277
 1٩4  حصثام   ي278
 244  حصد ق  ي27٩
 221  حصر    ي28٠
 177  حصُّرد  ي281
 17٩  حصًّعينة  ي282
 3٠2  حصقال  حا تية  ي283
 3٠7  حصقال  ملعننية  ي284
 353  حُصقة  ي285
 173  حصقرة  ي286
 43٩  حصندل  ي287
 223  حصنجلاا  ي288
 1٠3  ح اسط  ي28٩
 72  ح ي ا   ي2٩٠
 468  ح  نة  ي2٩1
 177  ح ُّنَ   ي2٩2
 348  حطاق  ي2٩3
 444  حطثالاة  ي2٩4
 186  حطثي   ي2٩5
 274  حطقية  ي2٩6
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 4٠٠  حطنق  ي2٩7
 337  حطيلساا  ي2٩8
 17٩ ظِلي   ي2٩٩
 333  حِظفار  ي3٠٠
 333  حظفار  ملؤقي  ي3٠1
 21٠  حعادة  ي3٠2
 226 ف حعاط  ي3٠3
 16٩ َعترية  ي3٠4
 234  حعتيا  ي3٠5
 42٩  حع يفال  ي3٠6
قاء  ي3٠7  84  حعاي
 7٩  حعر ف  ي3٠8
 128  حعر قينا  ي3٠٩
 347 عرصة  حد ر  ي31٠
 27٠  حعرةة  ي311
 3٠2  حعل   ي312
 84  حعشن ء  ي313
 1٩3  حعصاف  ي314
 376  حعصيدة  ي315
 245  حع ش  ي316
 88  حع يثاء  ي317
 183  حعظاء  ي318
 ٩4  حعقر ء  ي31٩
 ٩٠  حعقلة  ي32٠
 173  حعقاف  ي321
 248 جلائل حعقد    ي322
 248  حعقد  حالزم  ي323
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 176  حعقعا  ي324
 154  حعقيقة  ي325
 37٩  حعيفنل  ي326
 1٩1  حعلقة  ي327
 83  حعمشاء  ي328
 17٩  حعندحيش  ي32٩
 326  حعع  ي33٠
 24٠ مرب  ي331
 ٩1  ح رة  ي332
 25٠  ح رن  ي333
 88  ح ريش  ي334
 323  ح ل ة  ي335
 243  ح سال  ي336
 134  ح صش  ي337
 12٠  ح لط  ي338
 2٩8  حَ منل  ي33٩
 166 من ر  ي34٠
 2٩٩  ن  حيم ح  ي341
 233  حقاره  ي342
 1٩3  حقاصد  ي343
 412  اقد  حطفنرين  ي344
 447  حقا يا  ي345
 38٠  حقال  ي346
 132  حقديةُ   ي347
 33٩  حقر ء  ي348
 364  ُر لق   ي34٩
 74  رن كقايةق   ي35٠
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 147  رة  ي351
 4٠٩  حقسا  ي352
يِفل  ي353  226  حِقسي
 384  حقصد  ي354
 133  حقصيل  ي355
 116  قار  حظفر  ي356
 3٠4  حقلا  ي357
 86  لقة  ي358
 368  حقلن ل  ي35٩
 174  حقن   ي36٠
 ٩1  حقن ل  ي361
 178  حقن تي  ي362
 168  حقن شع  ي363
 27٠  نق.  ي364
 16٠  حقاسلة  ي365
 337  حقثاء  ي366
 174  حق ط  ي367
 182  حقر د  ي368
 252  حقر ن  ي36٩
 ٩1  حقر ا  ي37٠
 428  حقرا  ي371
 16٩  حقر   ي372
 253  حَقري   ي373
 24٩  حقرعال  ي374
 25٩  حقرعة  ي375
 ٩٠  حقرا  ي376
 2٩3  حقَرا  ي377
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 82  حَقرةح  ي378
 166  حَقلَ   ي37٩
 317  حقسامة  ي38٠
 246  حقسع  ي381
 2٠2  حِقصاا  ي382
 241  حقصثة  ي383
 88  حقصيماء  ي384
 145  حق ية  ي385
 17٩  حقطا  ي386
 23٠  حقمار  ي387
 178  حقماري  ي388
 174  حقماق   ي38٩
 447  حقند  ي3٩٠
 3٩2  حقند  ي3٩1
 1٠5  حقيد  ي3٩2
 515  حقي   ي3٩3
 121  حقيمع  ي3٩4
 3٠4  حقينم  ي3٩5
 238  حيفالل  ي3٩6
 237  حيفَتد  ي3٩7
 338  حيفرابل  ي3٩8
 364  حيفر   ي3٩٩
 176 ع حيفرك  ي4٠٠
 2٩6  حيفقارة  ي4٠1
 83  حيفأل  ي4٠2
 21٠  حيفلش  حعقنر  ي4٠3
 1٩3  حيَفنيال  ي4٠4
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 2٩6  حيفناية  ي4٠5
 4٠3 كنر  ي4٠6
 3٠1  حالل  ي4٠7
 372  حلثه  ي4٠8
 372  حلنب  مل يض  ي4٠٩
 338  حلثند  ي41٠
 183  حلُّ يفاء  ي411
 4٠3  حل مة  ي412
 428  حليَطمة  ي413
 226  حلطي   ي414
 31٠ حعمرة هللا  ي415
 222  حليفام  ي416
مة  ي417  428  حلييفي
 373 نر حلُّ   ي418
 447  حلنزينج  ي41٩
 374 ماث.  ي42٠
 74 مادل  ي421
 321  ملثاح  ي422
 257  ملثادرة  ي423
 5٠6  ملثالاة  ي424
 73  ملثَوعيض  ي425
 2٩3 متقلد   ي426
 2٩3 متنيفثاً   ي427
 121  مل لع  ي428
 436  جملاز  ي42٩
 226  حوُمالع  ي43٠
 2٠2  فارف  ي431
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 256  فاطة  ي432
 2٠٩  فانر  ي433
 122  ل  ندي  ي434
 22٩  لِ لٌ   ي435
 1٩2  مل امرة  ي436
 172  مل لش  ي437
َنقة  ي438  4٠٠  حوِم ي
 335  ملد   ي43٩
 86  ملد سرة  ي44٠
 221 مد  ات.  ي441
 2٩2  ملدسنغ  ي442
 352  ملدر  ي443
 1٠6  ملدية  ي444
 76، 75  ملالش  ي445
 ٩7  ملر ةزة  ي446
 226  ملر ح  ي447
 2٠2  ملرتد  ي448
 43٩  ملرزَّنش  ي44٩
 253  حوَمرِق  ي45٠
 35٩  ملرق   ي451
 1٠4  ملريء  ي452
 22٠  ملل ريا  ي453
 172  حوِملير  ي454
 1٩8  ملساغ  ي455
 285  ملسامة  ي456
 2٠2  ملستهمن  ي457
 15٠  ملستعري  ي458
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 1٠1  ملستنحدة  ي45٩
 222  ملشاسيفة  ي46٠
 8٩  حوُمشييعة  ي461
 373  حوَمصيل  ي462
 226  ملصلع  ي463
 2٩2  مل رسة  ي464
 1٩1  مل  ة  ي465
 211  ملطرد  ي466
 254  ملعاحيا  ي467
 2٠2  ملعالد  ي468
 486  ملع نف  ي46٩
 15٠  ملعري  ي47٠
 244  مل صنف  ي471
 251  ملقازة  ي472
 85  ملقاسلة  ي473
 152  ملقت    ي474
 234  ملقرا  ي475
 164  ملقعد  ي476
 227  ملقق   ي477
، 224  ملقل  ي478

274 
 22٠  ملقال   ي47٩
 337  ملقنعة  ي48٠
 73  مليفاَتش  ي481
 2٩6  مليفليف  ي482
 177 مالعش ظل.  ي483
 315  ملالعن  ي484
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 17٠  مللل  ي485
 3٠٠  ملناشدة  ي486
 446  ملنالدة  ي487
 22٠  حومنانيا  ي488
 171  ملن ِنقة  ي48٩
 31٠  ملنسنخ  ي4٩٠
 4٠٠  حوِمنطَقة  ي4٩1
 4٠8  ملفاجرة  ي4٩2
 222  ملفارشة  ي4٩3
 316  ملنيل  ي4٩4
 226  ملؤمل  ي4٩5
 136  ملؤ ة  ي4٩6
 378  حنار ج  ي4٩7
 21٩  حنياَةل  ي4٩8
 183  حنثا  ي4٩٩
 247  حنثل  ي5٠٠
 171  حنيثيا  ي5٠1
 13٠  حنيانم  ي5٠2
 234  حنايش  ي5٠3
 116  حنُّ ا   ي5٠4
 1٠6  حن ا  ي5٠5
 1٩٠   دي   ي5٠6
 2٠1  حنيد  ي5٠7
 45٠  حنار  ي5٠8
 146  حلياا  ار   ي5٠٩
 145  ار  جملاز ة  ي51٠
 322  حنار  ملعلا  ي511
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 75  حنيار  ملنال  ي512
 43٩  حنرجا  ي513
 85  حنويَلة ا  ي514
 173  حنسر  ي515
 3٠2  حنسمة  ي516
 2٠٩  حنسيئة  ي517
 21٩  حنُّشياف  ي518
 73  ،ي   ي51٩
 328  حنصاف  ي52٠
 17٩  حن ر  ي521
 283  حنيفثة  ي522
 177  حنفال  ي523
 141 هنع تنلي.  ي524
 26٠  حننابل  ي525
 238  نادي  ي526
 12٠  نثة  ي527
 234  نا   ي528
 25٠  ندل  ي52٩
 81  نُل ل  ي53٠
 355  نشي   ي531
 247  نندية  ي532
 81  نُيام  ي533
 174  حنسر  ي534
 268  حنتر  ي535
 116  حندجاا  ي536
 443  حندا  ي537
 287  حنديعة  ي538
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 183 ةسام أسرا  ي53٩
 381  حنصية  ي54٠
 76  حنقف  ي541
 3٩٠  حنكاحة  ي542
 428  حنَكلة  ي543
 2٩1 يت ار  ي544
 143 يت اسن  ي545
 2٩3 شجيل  ي546
 276 حيلف  ي547
 77 خيتار  ي548
 173  حريسن   ي54٩
 78 ُيست ش  ي55٠
 517 ُيسر   ي551
 21٩ يسف   ي552
 17٩  حيعقنف  ي553
 411 ييفا ئ مليده  ي554
 17٩  حيمام  ي555
 276  حيم   ي556
 411 ين يف  عم.  ي557
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 الكتاب م
سن أ د سن       حقاس  عثد  حر ن سن  مد اإلابنة عن أحكام فروع الداينة  ي1

 ه(، خمطن.ي461 مد سن  نر ا  حقنر ين  ملرةزي )ل 
  حإلمام أ   امد  مد سن  مد سن  مد  ح ل يل )ل إحياء علوم الدين  ي2

 ه(، مطثن ي5٠5
 ه(، مطثن ي2٠4  حإلمام  مد سن قدريا  حشا عع )ل األم  ي3
رة ين )ل   حلقاضع عثد  حن  د سن قمساعيل سن أ د سن  مد  ححبر املذهب  ي4

 ه(، مطثن ي5٠2
  حإلمام أ   امد  مد سن  مد سن  مد  ح ل يل )ل البسيي ح املذهب  ي5

 ه(، مطثن ي5٠5
      خلري حيىي سن أ   خلري سن سامل سن أسعد البيان ح مذهب اإلمام الشافعي  ي6

 ه(، مطثن ي558سن حيىي  حعمر ين  حيماين )ل 
     سعد عثد  حر ن سن مهمنا سن علع لداينةتتمة اإلابنة عن أحكام فروع ا  ي7

 ه(، مطثن ي478سن قسر لي   ملتنيل )ل 
  (، مققندي6٠٠ سعد سن  مند، أسن  حقتنح  حعالع )ل :تتمة التتمة  ي8
(، مل أقف 577  حع ماا سن عثد  حر ن أسن عمرة  ملعرةل ابسن  حصالح )التعليق  ي٩

 علع معلنمة عن.ي
 (، مققندي536سن أ د أسن قس اق  ملرةرة ي )ل قسر لي   التعليقة:  ي1٠
 حتعليقة  حلشي  أ   امد أ د سن  مد سن أ د سن أ  طالر  إلسقر يي  )ل   ي11

 ه(، خمطن.ي4٠6
  حلقاضع أ   حطيش طالر سن عثد هللا سن طالر سن عمر  حطربي )ل التعليقة  ي12

 ه(، مطثن ي45٠
 ه(، مطثن ي462مد  ملرةزي )ل   حلقاضع أ  علع   س  سن  التعليقة  ي13
ه(، 3٩٩  حلقاس  سن  حققال  حيفثري  حشاشع  مد سن علع )ل التقريب  ي14

 خمطن.ي
ه(، 335      حعثال أ د سن أ  أ د  حطربي  سن  حقاا )ل التلخيص  ي15
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 مطثن ي
  حلشي  أ  قس اق قسر لي  سن علع سن ينسف سن عثد التنبيه ح الفقه الشافعي  ي16

 ه(، مطثن ي476ري زي )ل هللا  حش
  حلعالمة أ   مد   س  سن مسعند سن  مد التهذيب ح فقه اإلمام الشافعي  ي17

 ه(، مطثن ي516 حث ني  سن  حقر ء  حشا عع )ل 
   اةي  ي18
 ه(، مطثن ي5٠5  حإلمام أ   امد  مد سن  مد سن  مد  ح ل يل )ل اخلالصة  ي1٩
ه(، 55٠سن  يع سن َّا  مل لةمع )ل    حلقاضع أ   ملعايل جملعالذخائر  ي2٠

 خمطن.ي
ه(، 425  حلشي  أ  علع   سن سن عثيد هللا سن حيىي  حثند ياع )ل الذخرية  ي21

 خمطن.ي 
 ه(، خمطن.ي 4٩5       سن  حعثادي )ل الرقم  ي22
رةضة  حطاحث  ةعمدة  ملقت   حإلمام أ  زكر   يع  حدين حيىي سن شرل  حننةي   ي23

 مطثن ي ه(، 677)ل 
      صر عثد  حسيد سن  مد سن عثد  حن  د سن الشامل ح فروع الشافعية  ي24

 ه(، مطثن ي477أ د سن جعقر  سن  حصثاغ  حث د دي )ل 
  إلمساعيل سن  اد أسن  صر  جلنلري  حرتكع الصحاي اتج اللغة وصحاي العربية  ي25

 (، مطثن ي3٩3)ل 
 حر سعة عشرة(، خمطن.ي     علع  حطربي )من  حطثقة  العدة  ي26
حإلمام عثد  حيفرن سن  مد سن عثد  حيفرن،  العزيز شري الوجيز )الشري الكبري(:  ي27

 ه(، مطثن ي 623أ   حقاس   حر  عع  حقلةي  )ل 
      صر عثد  حسيد سن  مد سن عثد  حن  د،  ملعرةل ابسن فتاوى ابن الصباغ  ي28

 (، مطثن ي 477 حصثاغ )ل 
  حع ماا سن عثد  حر ن أسن عمرة  ملعرةل ابسن  حصالح )ل لصاليفتاوى ابن ا  ي2٩

 (، مطثن 577
  حلشي  أ   مد عل  حدين عثد  حعليل سن عثد فتاوى العز بن عبد السالم  ي3٠

 ه(، مطثن ي 66٠ حسالم  حسلمع )ل 
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ه(، 5٠5  حإلمام أ   امد  مد سن  مد سن  مد  ح ل يل )ل فتاوى الغزايل  ي31

 مطثن ي 
ه(، 462  حلقاضع أ  علع   س  سن  مد  ملرةزي )ل فتاوى القاضي حسني  ي32

 مطثن ي 
  حعثد هللا سن أ د سن عثد هللا  ملعرةل ابحققال  حص ري )ل فتاوى القفال  ي33

 ه(، مطثن ي 417
  حإلمام أ  زكر   يع  حدين حيىي سن فتاوى النووي املسماة ابملسائل املنثورة  ي34

 ه(، مطثن ي 677شرل  حننةي )ل 
ه(، 35٩       س  أ د سن  مد سن أ د سن  حقطاا  حث د دي )ل الفروع  ي35

 خمطن.ي 
 (، مققندي317  حللسري سن أ د أسن عثد هللا  ملعرةل ابحلسريي، )ل الكاح  ي36
  حنا   حدين أ   حعثال  سن  حر عة  ملصري )ل كفاية النبيه ح شري التنبيه  ي37

 ه(، مطثن ي 71٠
 (، مطثن ي623  حعثد  حيفرن  مد أسن  حقاس   حر  عع )ل احملرر  ي38
ه(، 264   قسر لي  قمساعيل سن حيىي سن قمساعيل  مللين )ل  خمتصر املزين:  ي3٩

 مطثن ي 
  حلقاضع أ    س  علع سن   س   جلنري )من  حطثقة  خلامسة(، املرشد  ي4٠

 خمطن.ي 
 مد سن أ د سن  مد سن جعقر سن     سيفر املسائل املولدات )الفروع(:  ي41

 ه(، مطثن ي344  د د  حيفناين  ملصري )ل 
       سن أ د سن  مد سن أ د سن  حقاس  سن قمساعيل  ح يب  فاملع املقنع  ي42

 ه(، مطثن  سع .415 حث د دي )ل 
  حلشي  أ  قس اق قسر لي  سن علع سن ينسف املهذب ح فقه اإلمام الشافعي  ي43

 ه(، سع . مطثن ، ةسع . خمطن.ي476د هللا  حشري زي )ل سن عث
  إلمام   رم  عثد  ملل  سن عثد هللا سن ينسف هناية املطلب ح دراية املذهب  ي44

 ه(، مطثن ي478سن  مد  جلني  )ل 
       حعثال، أ د  سن عيس يالواح  ي45
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 الكتاب م
ح ل يل )ل   حإلمام أ   امد  مد سن  مد سن  مد  ح املذهب الوجيز  ي46

 ه(، مطثن ي5٠5
  حإلمام أ   امد  مد سن  مد سن  مد  ح ل يل )ل الوسيي ح املذهب  ي47

 ه(، مطثن ي5٠5
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 واملراجع املصادر فهرس

 املصادر واملراجع م

( ه682 املتوىف) القزويين حممود بن حممد بن ، أتليف، زكرايالعباد وأخبار البالد آاثر  .1
 .1، عدد األجزاء:تبريو  – صادر الناشر، دار

الطبعة اجلميلي،  سيد. اآلمدي، حتقيق، د حممد بن علي احلسن أتليف/ أبو اإلحكام  .2
 . العريب، بريوت الكتاب ه، دار1404، األوىل

( ه505 املتوىف) الطوسي الغزايل حممد بن حممد حامد أبو /أتليفالدين،  علوم إحياء  .3
 . 4: ، عدد األجزاءبريوت – املعرفة الناشر، دار

املؤلف: عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد / االختيار لتعليل املختار  .4
عليها تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة )من ، هـ(683الدين أبو الفضل احلنفي )املتوىف: 

القاهرة  -الناشر: مطبعة احلليب ، علماء احلنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا(
، م 1937 -هـ  1356اتريخ النشر: ، بريوت، وغريها( -دار الكتب العلمية )وصورهتا 

 . 5عدد األجزاء: 
 ه، حتقيق، حمي1404، 1 اإلرشاد، بغداد، ط الدم، مطبعة أيب ابنأتليف/ القضاء،  أدب  .5

 ه، حتقيق، حممد1407، 1الطبعة  األوىل  العلمية، بريوت، الكتب السرحان، ودار هالل
 . عطا دأمح القادر عبد

 الشافعي، دار حممد حسن الشوكاين، حتقيق، حممد علي بن حممدأتليف/ . الفحول إرشاد  .6
 . ه1419، 1 العلمية، بريوت، ط الكتب

 اإلسالمي ب، املكت ه1405 الثانية الطبعةأللباين، أتليف/ حممد انصر الدين ا، الغليل إرواء  .7
 . بريوت –

ؤلف: زكراي بن حممد بن زكراي األنااري، زين امل/ أسىن املطالب يف شرح روض الطالب  .8
عدد األجزاء: ، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، هـ(926الدين أبو حيىي السنيكي )املتوىف: 

4 . 
( ه771 املتوىف) السبكي الدين تقي بن الوهاب عبد الدين اتج /، أتليفوالنظائر األشباه  .9

 م1991 -ه1411 الطبعة، األوىل العلمية الكتب الناشر، دار
الناشر: دار الكتب العلمية، ، . لسيوطيا ، أتليف/ عبد الرمحن بن أيب بكروالنظائر األشباه  .10

 .1م، عدد األجزاء :1990ه، 1411الطبعة  األوىل 
املبارك،  احلسني لزجاجي، حتقيق، عبد، أتليف/ عبد الرمحن بن إسحاق اهللا أمساء اشتقاق  .11
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 . لرسالة، بريوتا ه، مؤسسة1406 الثانية الطبعة

. د، املنذر، حتقيق ابن أتليف/ أبوبكر حممد بن إبراهيم، العلماء مذاهب على اإلشراف  .12
 . األوىل الطبعةطيبة، الرايض،  حنيف، دار حممد بن أمحد صغري

الدمياطي،  شطا حممد السيد بن البكري ابلسيد املشهور بكر أبو ، أتليف/ الطالبني إعانة  .13
 . م1997ه،  1418 بريوت العلمية الكتب دار

 اخلامسة ببريوت، الطبعة للماليني العلم دار نشر. لزركلي ، أتليف/ خري الديناألعالم  .14
 . م2002، عشرة

( ه505 املتوىف) الطوسي الغزايل حممد بن حممد حامد ، أتليف، أبواالعتقاد يف االقتصاد  .15
الطبعة،  لبنان - علمية، بريوتال الكتب الناشر، دار اخلليلي حممد هللا حواشيه، عبد وضع

 م 2004 - ه 1424األوىل، 
 العقل، توزيع انصر. د :تيمية، حتقيق ابنأتليف/ أبو العباس ، املستقيم الصراط اقتضاء  .16

 . ه1419 السابعة الطبعةاإلسالمية،  الشؤون وزارة
الباري  املؤلف: أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب/ اإلقناع يف الفقه الشافعي  .17

 . 1عدد األجزاء: ، هـ(450البغدادي، الشهري ابملاوردي )املتوىف: 
 الشربيين اخلطيب أمحد بن الدين، حممد ، أتليف، مشسشجاع أيب ألفاظ حل يف اإلقناع  .18

 الناشر، دار الفكر دار - والدراسات البحوث احملقق، مكتب(ه977 املتوىف) الشافعي
 . بريوت – الفكر

الناشر: دار املعرفة ، هـ(204أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي )املتوىف:  ، أتليف/األم  .19
 . 8عدد األجزاء: ، م1990هـ/1410سنة النشر: ، الطبعة: بدون طبعة، بريوت –

 أبو حممد. القفطي، ت يوسف بن علي احلسن أيب الدين مجال الوزير /، أتليفالرواة إنباه  .20
 . م2004ه،  1424 عارية، صيدا، لبنان، سنةال املكتبة. 1 إبراهيم، ط الفضل

 للنشر الوفاء الكبيسي، دار الرزاق عبد القونوي، حتقيق، أمحد قاسم أتليف/، الفقهاء أنيس  .21
 . ه1406، 1 والتوزيع، جدة، ط

املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن : اإلميان  .22
احملقق: حممد ، هـ(728حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف: أيب القاسم بن 

الطبعة: اخلامسة، ، الناشر: املكتب اإلسالمي، عمان، األردن، انصر الدين األلباين
 . 1عدد األجزاء: ، م1996هـ/1416

اببن املؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف / البحر الرائق شرح كنز الدقائق  .23
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ويف آخره: تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي ، هـ(970جنيم املاري )املتوىف: 

، وابحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين، هـ( 1138الطوري احلنفي القادري )ت بعد 
 . 8عدد األجزاء:، بدون اتريخ -الطبعة: الثانية ، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي

 حممد ، حتقيق، الزركشي هبادر بن حممد الدين بدر  أتليف/، الفقه لأصو  يف احمليط البحر  .24
 . بريوت، العلمية الكتب دار. ه1421، الطبعة األوىل،اتمر حممد

املؤلف: الروايين، أبو احملاسن عبد الواحد بن / حبر املذهب )يف فروع املذهب الشافعي(  .25
الطبعة: ، : دار الكتب العلميةالناشر، احملقق: طارق فتحي السيد، هـ( 502إمساعيل )ت 

 . 14عدد األجزاء: ، م 2009األوىل، 
املؤلف: علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين / بداية املبتدي يف فقه اإلمام أيب حنيفة  .26

الناشر: مكتبة ومطبعة حممد علي ، هـ(593املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين )املتوىف: 
 . القاهرة -صبح 

املؤلف: بدر الدين أبو الفضل حممد بن أيب بكر األسدي / احملتاج يف شرح املنهاجبداية   .27
عىن به: أنور بن أيب بكر الشيخي ، هـ( 874 - 798الشافعي ابن قاضي شهبة )

الطبعة: ، اململكة العربية السعودية -الناشر: دار املنهاج للنشر والتوزيع، جدة ، الداغستاين
 . 4عدد األجزاء: ، م 2011 -هـ  1432األوىل، 

 ه، مكتبة774الدمشقي، ت كثري بن عمر بن إمساعيل أتليف/ النهاية،  و البداية  .28
 . ه1410املعارف، بريوت، 

 أمحد بن مسعود بن بكر الدين، أبو أتليف، عالءالشرائع،  ترتيب يف الصنائع بدائع  .29
 - ه1406عة، الثانية، الطب العلمية الكتب الناشر، دار( ه587 املتوىف) احلنفي الكاساين
 م1986

 عبداحلميد وعادل عطا العزيز عبد هشام ، حتقيق(ه751ت) القيم البن الفوائد بدائع  .30
ه، 1416األوىل،  املكرمة، الطبعة الباز، مكة ماطفى نزار أمحد، مكتبة وأشرف العدوي
 . م1996

، حتقيق: أمحد (505، املؤلف/ أبو حامد حممد بن حممد الغزايل )ت:البسيط يف املذهب  .31
 بن حممد البالدي العمري، دكتوراة، اجلامعة اإلسالمية. 

ه، املكتبة 1419جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ط أتليف/ ، بغية الوعاة  .32
 العارية، بريوت. 

( ه1425 املتوىف) الدمشقي امليداين حبنكة حسن بن الرمحن عبد /، أتليفالعربية البالغة  .33
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 م 1996 - ه 1416الطبعة، األوىل،  الشامية، بريوت القلم، دمشق، الدار دارالناشر، 

 يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين جمد /، أتليفواللغة النحو أئمة تراجم يف البلغة  .34
الطبعة،  والتوزيع والنشر للطباعة الدين سعد الناشر، دار( ه817 املتوىف) الفريوزآابدى

 م2000 -ه1421 األوىل
املؤلف: أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني / ية شرح اهلدايةالبنا  .35

بريوت،  -الناشر: دار الكتب العلمية ، هـ(855الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن )املتوىف: 
 . 13عدد األجزاء: ، م 2000 -هـ  1420الطبعة: األوىل، ، لبنان

أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين  املؤلف:/ البيان يف مذهب اإلمام الشافعي  .36
، جدة –الناشر: دار املنهاج ، احملقق: قاسم حممد النوري، هـ(558اليمين الشافعي )املتوىف: 

 . 13عدد األجزاء: ، م 2000 -هـ 1421الطبعة: األوىل، 
 . اهلداية احملققني، دار من الزبيدي، جمموعة احلسيين مرتضى حممد أتليف/، العروس اتج  .37
الفكر، بريوت، ط،  العبدري، دار يوسف بن حممد هللا عبد أبو أتليف/، واإلكليل التاج  .38

 . ه1398
. ، القاهرة، مكتبة النهضة الطبعة األوىلد. حسن إبراهيم حسن. ،  ، أتليف/اتريخ اإلسالم  .39

 . 591، 590، 4ه، 1416املارية 
ه(، 911بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف ، أتليف، عبد الرمحن بن أيب اتريخ اخللفاء  .40

-ه1425حتقيق، محدي الدمرداش الناشر، مكتبة نزار ماطفى الباز ، الطبعة األوىل، 
 م2004

 املتوىف) الشريازي يوسف بن علي بن إبراهيم اسحاق الفقه، أتليف، أبو أصول يف التبارة  .41
الطبعة، األوىل،  مشقد - الفكر الناشر، دار هيتو حسن حممد. ، حتقيق، د(ه476

1403 
42.   ِِّ ْلبِّ املؤلف: عثمان بن علي بن حمجن / تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِّ

احلاشية: شهاب الدين أمحد بن ، هـ( 743البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )املتوىف: 
ُّ )املتوىف:  ْليبِّ الناشر: املطبعة ، هـ( 1021حممد بن أمحد بن يونس بن إمساعيل بن يونس الش ِّ

 . هـ 1313الطبعة: األوىل، ، بوالق، القاهرة -الكربى األمريية 
(، 478، املؤلف/عبد الرمحن بن مأمون املتويل )ت:تتمة اإلابنة عن أحكام فروع الداينة  .43

 حتقيق: عائشة بنت مناور العبديل، جامعة أم القرى. 
املسمى )النكت على « احلاوي»و « املنهاج»و « التنبيه»حترير الفتاوى على   .44
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املؤلف: ويل الدين أبو زرعة أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني بن عبد / املختصرات الثالث(

احملقق: عبد / هـ( 826 -هـ  762الرمحن العراقي الُكردي املِّْهراين القاهري الشافعي )
اململكة العربية  -الناشر: دار املنهاج للنشر والتوزيع، جدة ، الرمحن فهمي حممد الزواوي

 . م 2011 -هـ  1432الطبعة: األوىل، ، السعودية
املؤلف: القاضي انصر الدين عبد هللا بن عمر البيضاوي ، حتفة األبرار شرح مصابيح السنة  .45

الناشر: وزارة األوقاف ، احملقق: جلنة خمتاة إبشراف نور الدين طالب، هـ(685)ت 
 . 3عدد األجزاء: ، م2012 -هـ  1433شر: عام الن، والشؤون اإلسالمية ابلكويت

املؤلف: سليمان بن ، حتفة احلبيب على شرح اخلطيب = حاشية البجريمي على اخلطيب  .46
َرمِّي  املاري الشافعي )املتوىف:  الطبعة: ، الناشر: دار الفكر، هـ(1221حممد بن عمر الُبَجيـْ

  .4عدد األجزاء:، م1995 -هـ 1415اتريخ النشر: ، بدون طبعة
املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي / حتفة الفقهاء  .47

الطبعة: الثانية، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ، هـ(540)املتوىف: حنو 
 م.  1994 -هـ  1414

أمحد بن املؤلف: اهليثمي،  حجر بن حممد بن أمحد ، أتليف/املنهاج شرح يف احملتاج حتفة  .48
، وأمحد بن قاسم عبد احلميد الشرواين ، مع حواشيحممد بن علي بن حجر اهليتمي

الطبعة: بدون  الناشر: املكتبة التجارية الكربى مبار لااحبها ماطفى حممدالعبادي، 
 . م 1983 -هـ  1357عام النشر: ، طبعة

 املناقب تيار، أبوخب بن حممود بن أمحد بن حممود /، أتليفاألصول على الفروع ختريج  .49
 الناشر، مؤسسة صاحل أديب حممد. ، حتقيق، د(ه656 املتوىف) الز جْناين الدين شهاب
 . 1398الطبعة، الثانية،  بريوت - الرسالة

العبيكان،  ، مكتبة(ه728ت، ) تيمية بن عبداحلليم بن أمحد العباس أتلف/ أبو، التدمرية  .50
 . السعوي عودة بن الدكتور، حممد م، حتقيق1996ه، 1417الرايض، الرابعة، 

 الكتب ، دار(ه 748) سنة املتوىف الذهيب الدين مشس هللا عبد أبو ، أتليف/احلفاظ تذكرة  .51
 . األوىل العلمية، بريوت، الطبعة

املؤلف: ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن ، لتذكرة يف الفقه الشافعيا  .52
، حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل، هـ(804 أمحد الشافعي املاري )املتوىف:

عدد ، م 2006 -هـ  1427الطبعة: األوىل، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 
 . 1األجزاء:. 
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 حممد. ، حتقيق، د(ه 1031) سنة املتوىف املناوي الرؤوف عبد بن حلمد، أتليف، التعاريف  .53

 . ه 1410األوىل،  وت، الطبعةاملعاصر، بري  الفكر الداية، دار رضوان
، (ه816ت، ) األبياري اجلرجاين، حتقيق، إبراهيم علي بن حممد عليأتليف/ ، التعريفات  .54

 . ه1418، الطبعة الرابعةالعريب، الكتاب دار
املؤلف: القاضي أبو حممد )وأبو علي( ، للقاضي حسني )على خمتار املزين( التعليقة  .55

 
َ
 -احملقق: علي حممد معوض ، هـ( 462ْرَورُّْوذِّي  )املتوىف: احلسني بن حممد بن أمحد امل

 . مكة املكرمة -الناشر: مكتبة نزار ماطفى الباز ، عادل أمحد عبد املوجود
(، حتقيق: أمحد 450، املؤلف/ أبو الطيب، طاهر بن عبد هللا طاهر الطربي )التعليقة  .56

 الغامدي، دكتوراه، اجلامعة اإلسالمية. 
القرشي،  كثري بن إمساعيل الفداء أبو أتليف/ (،كثري ابن تفسري) ،العظيم رآنالق تفسري   .57

 ه1412-5 - بريوت – املعرفة دار
املكرمة، ط،  الباز، مكة العسقالين، مكتبة حجر بن أمحد أتليف/، احلبري التلخيص  .58

 . م1997األوىل
 سنوياإل احلسن بن عبدالرحيم ، أتليف/األصول على الفروع ختريج يف التمهيد  .59

 . ه1400األوىل،  الرسالة، بريوت، الطبعة هيتو، مؤسسة حسن حممد ، حتقيق(ه772ت)
املؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي / يف الفقه الشافعي هالتنبي  .60

 . 1عدد األجزاء: ، الناشر: عامل الكتب، هـ(476)املتوىف: 
 البحوث مكتب، النووي، حتقيق شرف نب أتليف/ أبو زكراي حيي، األمساء هتذيب  .61

 . م 1996الفكر، بريوت،  ، دار1والدراسات، ط
 عوض حممد ، حتقيق(ه370ت) األزهري أمحد بن حممد مناور أبو ، أتليف/اللغة هتذيب  .62

 . م2001األوىل،  العريب، بريوت، الطبعة الرتاث إحياء مرعب، دار
يي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن املؤلف: حم/ التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي  .63

احملقق: عادل أمحد عبد املوجود، علي ، هـ( 516حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف: 
عدد ، م 1997 -هـ  1418الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الكتب العلمية، حممد معوض

 . 8األجزاء: 
 صاحل حتقيق، عبداحلميد-املناوي عبدالرؤوف، أتيل/ التعاريف مهمات على التوقيف  .64

 . ه1410، 1ط-القاهرة-الكتب عامل-محدان
 جرير بن حممد جعفر أبو /أتليف، (الطربي تفسري)القرآن  آي أتويل عن البيان جامع  .65
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الطبعة والنشر،  للطباعة الرتكي، هجر احملسن عبد بن هللا ، عبد(ه310ت، )الطربي، 

 . ه1422، األوىل
 شاكر حممد الرتمذي، حتقيق، أمحد عيسى بن حممد عيسى أبو ليف/، أتالرتمذي جامع  .66

 النشر لدار أخرى طبعة. اتريخ بدون، بريوت، العريب الرتاث إحياء دار نشر، وآخرون
 . عليها األلباين أبحكام مذيلة نفسها

. القرطيب أمحد بن حممد هللا عبد أتليف/ أبو ،(القرطب تفسري) القرآن  ألحكام اجلامع  .67
 ه1414-1القاهرة، . احلديث ارد

(، حتقيق/ عبد 438، أتليف/ أبو حممد عبد هللا بن يوسف اجلويين )ت:اجلمع والفرق  .68
 الرمحن بن سالمة املزيين

، حتقيق، (ه321 املتوىف) األزدي دريد بن احلسن بن حممد بكر ، أتليف، أبواللغة مجهرة  .69
 م1987الطبعة، األوىل،  بريوت - للماليني العلم الناشر، دار بعلبكي منري رمزي

 احلنفي، حتقيق، عبد الوفاء أيب بن القادر عبد أتليف/، احلنفية طبقات يف املضية اجلواهر  .70
 . الرسالة، بريوت ، مؤسسة2احللو، ط حممد الفتاح

املؤلف: أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الز بِّيدِّي  اليمين احلنفي / اجلوهرة النرية  .71
 . 2عدد األجزاء: ، هـ1322الطبعة: األوىل، ، الناشر: املطبعة اخلريية، هـ(800توىف: )امل

 دار: عمرية، الناشر الربلسي وأمحد القليويب سالمة أمحد: ، املؤلفوعمرية قليويب حاشيتا  .72
 م. 1995-هـ1415طبعة،  بدون: ، الطبعة4: األجزاء بريوت، عدد – الفكر

املؤلف: أبو ، هب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزيناحلاوي الكبري يف فقه مذ  .73
احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الباري البغدادي، الشهري ابملاوردي )املتوىف: 

الناشر: دار ، الشيخ عادل أمحد عبد املوجود -احملقق: الشيخ علي حممد معوض ، هـ(450
عدد األجزاء: ، م 1999-هـ  1419الطبعة: األوىل، ، لبنان –الكتب العلمية، بريوت 

19 . 
املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين ، حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة  .74

الناشر: دار إحياء الكتب ، : حممد أبو الفضل إبراهيم، حتقيقهـ(911: تالسيوطي )
، م 1967 -هـ  1387الطبعة: األوىل ، مار –عيسى البايب احلليب وشركاه  -العربية 

 . 2عدد األجزاء: 
 عمر، أبو بن احلسني بن أمحد بن حممد: ، املؤلفالفقهاء مذاهب معرفة يف العلماء حلية  .75

: املتوىف) الشافعي اإلسالم، املستظهري فخر الفارقي ، امللقب القفال الشاشي بكر
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 - األرقم ردا/  الرسالة مؤسسة: درادكة، الناشر إبراهيم أمحد ايسني. د: ، احملقق(هـ507
 . 3: األجزاء م، عدد1980األوىل، : عمان، الطبعة/  بريوت

األندلسي،  الفهرى القرشى خلف بن حممد بن الوليد بن حممد: املؤلفوالبدع،  احلوادث  .76
 دار: احلليب، الناشر حسن بن علي: ، احملقق(هـ520: املتوىف) املالكي الطرطوشى بكر أبو
 اجلوزي ابن

 . 1: األجزاء م، عدد 1998 - هـ 1419الثالثة، : الطبعة
املؤلف: حممد بن موسى بن عيسى بن علي الدمريي، أبو البقاء،  ، حياة احليوان الكربى  .77

الطبعة: ، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، هـ(808كمال الدين الشافعي )املتوىف: 
 . 2عدد األجزاء: ، هـ 1424الثانية، 

( املؤلف/ أبو حامد حممد بن حممد الغزايل قاوة املعتصرخالصة املختصر ون، )اخلالصة  .78
ه، 1428(، حتقيق: أجمد رشيد حممد، الناشر: دار املنهاج، الطبعة األوىل، 505)ت:

 م. 2007
 منال أو - مبال الشهري علي بن فرامرز بن حممد /، أتليفاألحكام غرر شرح احلكام درر  .79

 طبعة الطبعة، بدون العربية الكتب إحياء دارالناشر، ( ه885 املتوىف) خسرو - املوىل أو
 اتريخ وبدون

 مناور أبو إمساعيل بن حممد بن امللك ، أتليف، عبدالثعالب منصور أليب احلَِّكمِّ  ُدَررُ   .80
 - ه 1416الطبعة، األوىل،  طنطا - الاحابة الناشر، دار( ه429 املتوىف) الثعاليب
 م 1995

، هـ(676حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  املؤلف: أبو زكراي/ دقائق املنهاج  .81
 . 1عدد األجزاء: ، بريوت -الناشر: دار ابن حزم ، احملقق: إايد أمحد الغوج

 حممد، ابن بن علي بن إبراهيم: ، املؤلفاملذهب علماء أعيان معرفة يف املذهب الديباج  .82
 أبو األمحدي حممد الدكتور: ليقوتع ، حتقيق(هـ799: املتوىف) اليعمري الدين فرحون، برهان
 بريوت. 2: األجزاء والنشر، القاهرة، عدد للطبع الرتاث دار: النور، الناشر

 أمحد، العربية، حتقيق اللغة الفارايب، نشرجممعأتيف/ إبراهيم ابن إسحاق ، األدب ديوان  .83
 . م 2003 -هـ  1424عام النشر: ، أنيس وإبراهيم عمر خمتار

أتليف، مشس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن الغزي )املتوىف  ،ديوان اإلسالم  .84
لبنان  -ه(، حتقيق، سيد كسروي حسن الناشر، دار الكتب العلمية، بريوت 1167

 . م 1990 -ه  1411الطبعة، األوىل، 



 واملراجع صادرالفهارس / فهرس امل               اجلواهر ابلحرية  
 

562 
 (، احملقق: خليل شهادة،خلدون ابن اتريخديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر، )  .85

 .1دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية، عدد األجزاء:  الناشر: 
م، 1994 حجي لقرايف، حتقيق، حممدا ، أتليف/شهاب الدين أمحد بن أيب العالءالذخرية  .86

 . الغرب، بريوت دار
، أتليف، األسفار وعجائب االمصار غرائب يف النظار حتفة املسماة بطوطة ابن رحلة  .87

 املتوىف) بطوطة هللا، ابن عبد الطنجي، أبو اللوايت إبراهيم بن مدحم بن هللا عبد بن حممد
 . العريب الشرق الناشر، دار( ه779

 دار: (الناشر614األندلسي، ت: الكناين جبري بن أمحد بن حممد :جبري، املؤلف ابن رحلة  .88
 . 1: األجزاء األوىل، عدد: والنشر، بريوت، الطبعة للطباعة بريوت

املؤلف: حممد بن عبد هللا بن حممد، من أحفاد شرف الدين بن / الصيفرحلة الشتاء و   .89
حققها وقدمها ، هـ(1070حيىي احلمزي احلسيين املولوي املعروف بـ كِّرْبِّيت )املتوىف: 

الناشر: املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر، ، وفهرسها: األستاذ حمم د َسعيد الطنطاوي
 . 1عدد األجزاء: ، هـ 1385الطبعة: الثانية، ، بريوت

املؤلف: ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ، رد احملتار على الدر املختار  .90
الطبعة: الثانية، ، بريوت-الناشر: دار الفكر، هـ(1252عابدين الدمشقي احلنفي )املتوىف: 

 . م1992 -هـ 1412
 إحسان. حتقيق، د-مريياحل عبداملنعم حممد، أتليف/ األقطار خرب يف املعطار الروض  .91

 . م1984، 2ط-بريوت-لبنان مكتبة-عباس
 املتوىف) النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكراي أبو /، أتليفاملفتني وعمدة الطالبني روضة  .92

 عمان -دمشق -اإلسالمي، بريوت الناشر، املكتب الشاويش ، حتقيق، زهري(ه676
 . 2 م1991، ه1412الطبعة، الثالثة، 

 ، أتليف/حنبل بن أمحد اإلمام مذهب على الفقه أصول يف املناظر وجنة ناظرال روضة  .93
ن للطباعة والنشر والتوزيعاملقدسي،  قدامة بن أمحد بن عبدهللا ملوفقا الطبعة: ، مؤسسة الراي 

 . م2002-هـ1423الطبعة الثانية 
الفكر،  دار، لنووي، أتليف/ حيي بن شرف ا املرسلني سيد كالم من الصاحلني رايض  .94

 . الفحل ايسني م، ت، د، ماهر1994ه، 1414لبنان،  بريوت
. األزهري، حتقيق، د مناور أبو أمحد بن حممد ، أتليف/الشافعي ألفاظ غريب يف الزاهر  .95

 -اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة، ه، نشر1399 األلفي، الطبعة، األوىل جرب حممد



 واملراجع صادرالفهارس / فهرس امل               اجلواهر ابلحرية  
 

563 
 . الكويت

 األنباري، حتقيق القاسم بن حممد بكر أتليف/ أبو؛ الناس كلمات معاين يف الزاهر  .96
 ه 1412، األوىل الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة الضامن، مؤسسة صاحل حامت، الدكتور

 . م 1992=
 الثعاليب مناور أبو إمساعيل بن حممد بن امللك عبد /أتليفالرباعة،  وسر البالغة سحر  .97

 السالم لبنان، حتقيق، عبد، بريوت - علميةال الكتب النشر، دار دار( ه429 املتوىف)
 . احلويف

 للنشر املعارف األلباين، مكتبة الدين انصر حممد أتليف/، الصحيحة األحاديث سلسلة  .98
 . ه1415والتوزيع، 

 املعارف، الرايض، الطبعة اآللباين، مكتبة الدين انصر حممدأتليف/ ، الضعيفة السلسلة  .99
 . م1992ه، 1412 األوىل

العباس أمحد املقريزي، حتقيق، حممد عطا، دار  أتليف/ أبو، وك ملعرفة دول امللوكالسل  .100
 م.  1997ه،  1418، 1الكتب العلمية، بريوت، ط، 

املؤلف: أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  البغدادي /  السنة  .101
 –الناشر: دار ابن القيم ، القحطايناحملقق: د. حممد بن سعيد بن سامل ، هـ(290)املتوىف: 

 . 2عدد األجزاء: ، م 1986 -هـ  1406الطبعة: األوىل، ، الدمام
 آل صاحل، ومراجعة السجستاين، إشراف األشعث بن سليمانأتليف/ داود،  أيب سنن  .102

 . ه1421الثانية،  السالم، الرايض، السعودية، ط الشيخ، دار
 غدة، مكتب أبو النسائي، حتقيق، عبدالفتاح يبشع بن أمحدأتليف/ ، الكربى السنن  .103

 . ه1406، 2اإلسالمية، حلب، ط املطبوعات
 دار البيهقي، مكتبة بكر أىب موسي بن علي بن احلسني بن أمحد تأليف/، الكربي السنن  .104

 . عطا القادر عبد م، ت، حممد1994ه، 1414املكرمة،  الباز، مكة
الرسالة،  ، مؤسسة(ه748 ت) الذهيب حممد نالدي مشس أتليف/، النبالء أعالم سري  .105

 . م1996ه، 1417عشرة،  بريوت، احلادية
، املؤلف/ أبو نار عبد السيد بن حممد البغدادي، املعروف اببن الشامل يف فروع الشافعية  .106

 (، حتقيق: حممد فؤاد بن حمد أريس، ماجسرت، اجلامعة اإلسالمية. 477الاباغ، )ت 
ابن العماد احلنبلي، حتقيق، عبدالقادر أتليف/ ، من ذهب شذرات الذهب يف أخبار  .107

 ه. 1406، دار ابن كثري، بريوت، 1األرنؤوط و حممود األرنؤوط، ط
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 زهري األرنئوط، وحممد شعيب للبغوي، حتقيق ، أتليف/احلسني بن مسعودالسنة شرح  .108

 (. ه1403) الثانية اإلسالمي، الطبعة املكتب الشاويش، ط
 بن حممد /املرضية، أتليف الفرقة أهل عقد يف املضية الدرة - لسفارينيةا العقيدة شرح  .109

الطبعة،  للنشر، الرايض الوطن الناشر، دار( ه1421 املتوىف) العثيمني حممد بن صاحل
 ه 1426األوىل، 

اهلجرة، الرايض،  اهلر اس، دار خليل حممدأتليف/ ، تيمية البن الواسطية العقيدة شرح  .110
 . م1995=  ه1415 الثالثة، الطبعة

، 2الزرقا، ط ماطفى الزرقاء، حتقيق حممد بن أمحد أتليف/، الفقهية القواعد شرح  .111
 . القلم، دمشق ه، دار1409

املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي / الشرح الكبري على منت املقنع  .112
الناشر: دار الكتاب العريب ، (هـ682اجلماعيلي احلنبلي، أبو الفرج، مشس الدين )املتوىف: 

 . للنشر والتوزيع
 حيدر، الناشر سعيد د، حازم املهدوي، حتقيق أمحد العباس أتليف/ أبو، اهلداية شرح  .113

 . ه 1416، 1الرشد، الرايض، ط،  مكتبة
، حتقيق، (ه1420املتوىف، ) ابز بن هللا عبد بن العزيز عبد /، أتليفاألصول ثالثة شرح  .114

 الناشر، دار ابز بن هللا عبد بن العزيز عبد بن وأمحد - املري اهلادي عبد نب صاحل بن علي
 م1997 - ه1418 األوىل الطبعة، الطبعة املسري

( ه1421 املتوىف) العثيمني حممد بن صاحل بن حممد /، أتليفالصاحلني رايض شرح  .115
 . ه 1426الطبعة،  للنشر، الرايض الوطن الناشر، دار

، (ه716 ت) الطويف القوي عبد بن سليمان الربيع أبو ، أتليف/الروضة خمتصر شرح  .116
 . م1990 ه1410، 1الرسالة، ط الرتكي، مؤسسة احملسن عبد بن هللا عبد حتقيق، الدكتور

 هللا عبد أبو املالكي اخلرشي هللا عبد بن ، أتليف، حممدللخرشي خليل خمتصر شرح  .117
 . اتريخ وبدون طبعة الطبعة، بدون بريوت - للطباعة الفكر الناشر، دار( ه1101 املتوىف)

يطِّ   .118 املؤلف: عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف اببن / َشرُح مشكِّل الَوسِّ
الناشر: دار كنوز ، احملقق: د. عبد املنعم خليفة أمحد بالل، هـ(643الاالح )املتوىف: 

، م 2011 -هـ  1432الطبعة: األوىل،  ،إشبيليا للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية
 . 4عدد األجزاء: 

املؤلف: أبو نار إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ، اتج اللغة وصحاح العربية الصحاح  .119
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، بريوت –الناشر: دار العلم للماليني ، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، هـ(393)املتوىف: 

 . م 1987 -  هـ 1407الطبعة: الرابعة 
 شعيب، البسيت، حتقيق التميمي أمحد بن حبان بن حممد ، أتيف/حبان ابن صحيح  .120

 . ه1414، 2الرسالة، بريوت، ط األرنؤوط، مؤسسة
 النيسابوري السلمي بكر أبو خزمية بن إسحاق بن حممد ، أتليف/ خزمية ابن صحيح  .121

بريوت،  اإلسالمي، األعظمي، املكتب ماطفى حممد. ، حتقيق، د(ه 311) سنة املتوىف
 . م 1970ه، 1390

الناشر، ( ه1420 املتوىف) الدين، األلباين انصر حممد، ، أتليفاألم - داود أيب صحيح  .122
 م 2002 - ه 1423الطبعة، األوىل،  والتوزيع، الكويت للنشر غراس مؤسسة

أتليف/ البخاري،  لإلمام املفرد األدب ضعيف يليه، البخاري لإلمام املفرد األدب صحيح  .123
ط،  م1997ه، 1418الاديق، اجلبيل، السعودية،  األلباين، دار الدين انصر دحمم

 . الرابعة
اإلسالمي، بريوت،  األلباين، املكتب الدين انصر حممد ، أتليف/الصغري اجلامع صحيح  .124

 . م 1990ه،  1410الثالثة،  الطبعة
 عبد فؤاد حممد ، حتقيق، النيسابوري القشريي حجاج بن مسلم أتليف/، مسلم صحيح  .125

 . بريوت، الرتاث إحياء الباقي، دار
ابن القيم اجلوزي،  بكر أيب بن حممد الدين مشس هللا عبد أبو أتليف/، املرسلة الصواعق  .126

ه، 1418الثالثة،  العاصمة، الرايض، الطبعة هللا، دار الدخيل حممد بن علي. حتقيق، د
 . م1998

 دار( ه1420املتوىف، ) األلباين لدينا انصر حممد /، أتليفاألم - داود أيب ضعيف  .127
 ه 1423 - الطبعة، األوىل الكويت - التوزيع و للنشر غراس النشر، مؤسسة

 األلباين، طبع الدين انصر حممدأتليف/ ، (الكبري الفتح) وزايدته الصغري اجلامع ضعيف  .128
 . م1990ه، 1410 سنة الثالثة بريوت، الطبعة اإلسالمي املكتب

مشس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي،  أتليف/، ألهل القرن التاسعالضوء الالمع   .129
 بريوت.  -منشورات دار مكتبة احلياة 

 القرشي، دار الوفاء أيب بن حممد بن الوفاء أيب بن عبدالقادر /احلنفية، أتليف طبقات  .130
 . خانه، كراتشي كتب حممد النشر، مري

 الفتاح لسبكي، حتقيق، د، عبدا عبد الوهاب ، أتليف/ اتج الدينالكربى الشافعية طبقات  .131
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 . للطباعة، القاهرة هجر ه، دار1413 الثانية الطناحي، الطبعة د، حممود و احللو

 مث الباري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو/ ، أتليفالشافعيني طبقات  .132
/ الناشر عزب مدحم زينهم حممد هاشم، د عمر أمحد د/ ، حتقيق(ه774/ املتوىف) الدمشقي

 م 1993 - ه 1413/ النشر اتريخ الدينية الثقافة مكتبة
 املعروف الدين عمرو، تقي الرمحن، أبو عبد بن عثمان/ ، أتليفالشافعية الفقهاء طبقات  .133

 البشائر دار/ الناشر جنيب علي الدين حميي/ احملقق(ه643/ املتوىف) الاالح اببن
 م1992، األوىل/ الطبعة بريوت - اإلسالمية

ه( هذبُه/ 476، أتليف/ أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي )املتوىف/ طبقات الفقهاء  .134
ه(، حتقيق/ إحسان عباس الناشر/ دار الرائد 711حممد بن مكرم ابن منظور )املتوىف/ 

 1970لبنان الطبعة/ األوىل،  -العريب، بريوت 
 . واتريخ طبعة بريوت، بدونصادر،  ، دار(ه230 ت)سعد،  البن الكربى الطبقات  .135
 –، مكتبة وهبة  ه1392، حتقيق، علي عمر، ط األوىل طبقات املفسرين للداودي  .136

 القاهرة. 
أمحد حممد األدهنوي، حتقيق د. سليمان بن صاحل اخلزي، مكتبة  ، أتليف/طبقات املفسرين  .137

 ه. 1417، 1العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط
ف/ بكر بن عبد هللا أبو زيد بن حممد بن عبد هللا بن بكر بن عثمان ، أتليطبقات النسابني  .138

ه( الناشر/ دار الرشد، الرايض الطبعة/ 1429بن حيىي بن غيهب بن حممد )املتوىف/ 
 . م 1987 -ه  1407األوىل، 

عبدالرحيم بن احلسيين، املعروف ابحلافظ العراقي، أتليف/ . طرح التثريب يف شرح التقريب  .139
 م. 2000عبدالقادر حممد علي، نشر دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،  ، حتقيق،

 النسفي الدين حفص، جنم إمساعيل، أبو بن أمحد بن حممد بن عمر/ أتليف الطلبة، طلبة  .140
 اتريخ طبعة بدون/ الطبعة ببغداد املثىن العامرة، مكتبة املطبعة/ الناشر( ه537/ املتوىف)

 . ه1311/ النشر
املؤلف: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد / عجالة احملتاج إىل توجيه املنهاج  .141

ضبطه على أصوله ، هـ( 804)املتوىف: « ابن امللقن»واملشهور بـ « ابن النحوي»املعروف بـ 
الناشر: دار الكتاب، / وخرج حديثه وعلق عليه: عز الدين هشام بن عبد الكرمي البدراين

 . م 2001 -هـ  1421عام النشر:  ،األردن –إربد 
املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب : العرش  .142
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الناشر: عمادة البحث العلمي ، احملقق: حممد بن خليفة بن علي التميمي، هـ(748)املتوىف: 

الطبعة: الثانية، ، ابجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية
 . 2عدد األجزاء: ، م2003هـ/1424

الرافعي، ط،  حممد بن عبدالكرمي أتليف/، الكبري ابلشرح املعروف الوجيز شرح العزيز  .143
 . ه1417األوىل،  املكرمة، الطبعة الباز، مكة أمحد عباس

 لفضيلة شرحها ع، للسفاريين، م( املرضية الفرقة عقد يف املضية الدرة)  السفارينية العقيدة  .144
 . البارية، مار العثيمني، دار صاحل بن حممد الشيخ

 إلدارات العامة احلراين، الرائسة تيمية ابن احلليم عبد بن أمحد أتليف/الواسطية،  العقيدة  .145
 بن العزيز عبد بن ط، الثانية، حتقيق، حممد ه1412واإلفتاء، الرايض، السعودية،  البحوث

 . مانع
 الدعوة مكتبة، الناشر( ه1375، املتوىف) خالف الوهاب عبد، ، أتليفالفقه أصول علم  .146

 القلم لدار الثامنة الطبعة عن، الطبعة( القلم لدار الثامنة الطبعة عن) األزهر شباب -
ك  .147 املؤلف: أمحد بن لؤلؤ بن عبد هللا الرومي، أبو العباس، ، عمدة السالِّك َوعدة النَّاسِّ

طبعِّهِّ َوُمراَجَعتِّه: َخادُِّم العِّلم  ُعين ب، هـ(769لشافعي )املتوىف: شهاب الدين ابن الن قِّيب ا
، م 1982الطبعة: األوىل، ، الناشر: الشؤون الدينية، قطر، عبُد هللا بن إبراهِّيم األنَااري

 . 1عدد األجزاء: 
 بن موسى بن أمحد بن حممود حممد ، أتليف، أبوالبخاري صحيح شرح القاري عمدة  .148

 إحياء الناشر، دار( ه855املتوىف، ) العيىن الدين بدر احلنفى الغيتاىب حسني بن أمحد
 . 12  5بريوت - العريب الرتاث

 الربين، دار كوثر،  السين، حتقيق إسحاق بن حممد بن أمحد أتليف/، والليلة اليوم عمل  .149
 . للثقافة، جدة، بريوت القبلة

 محزة بن أمحد العباس أيب بن حممد نالدي مشس/ ، أتليفرسالن ابن زبد شرح البيان غاية  .150
 . بريوت – املعرفة دار/ الناشر( ه1004/ املتوىف) الرملي الدين شهاب

املؤلف: عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي )املتوىف: / الغاية يف اختصار النهاية  .151
الطبعة: األوىل،  ،لبنان –الناشر: دار النوادر، بريوت ، احملقق: إايد خالد الطباع، هـ( 660

 . 8عدد األجزاء: ، م 2016 - هـ1437
األنااري،  زكراي بن أمحد بن حممد بن زكراي/ ، أتليفالوردية البهجة شرح يف البهية الغرر  .152

 طبعة بدون/ الطبعة امليمنية املطبعة/ الناشر( ه926/ املتوىف) السنيكي حيىي أبو الدين زين
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 أجزاء. 5، اتريخ وبدون

 حممد حممد حسني. د، اهلروي، حتقيق سالم بن القاسم عبيد أبو أتليف/، يثاحلد غريب  .153
 . ه1404األمريية،  املطابع لشؤون العامة شرف، القاهرة، مار، اهليئة

 أمني عبداملعطي ، حتقيق(ه597ت) اجلوزي ابن، أتليف/عبد الرمحن احلديث غريب  .154
 . م1985، ه1405ألوىل، ا العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الكتب القلعجي، دار

ه، حتقيق،  330 سنة املتوىف السجستاين عزيز بن حممد بكرأبو  أتليف/، القرآن غريب  .155
 . م 1995= ه 1416قتيبة،  مجران، دار الواحد عبد أديب حممد

األزهري،  صاحب اهلروي حممد بن أمحد عبيد أبو أتليف/، واحلديث القرآن يف الغريبني  .156
ه، 1419، 1العارية، بريوت، ط املكتبة، املزيدي، ط ريدف أمحد، ودراسة حتقيق

 . م1999
 حواشيه، إبراهيم الزخمشري، وضع عمر حممود هللا جار ، أتليف/احلديث غريب يف الفائق  .157

 . ه1417، 1العلمية، بريوت، ط الكتب الدين، دار مشس
 اببن املعروف الدين عمرو، تقي الرمحن، أبو عبد بن عثمان/ ، أتليفالصالح ابن فتاوى  .158

 العلوم مكتبة/ الناشر القادر عبد هللا عبد موفق. د/ احملقق(ه643/ املتوىف) الاالح
 1407األوىل، / الطبعة بريوت - الكتب عامل، واحلكم

(، حتقيق: ماطفى حممود أبو صوى، املعهد 505)ت: فتاوى اإلمام  أيب حامد الغزايل  .159
 م. 1996ور العاملي للفكر واحلضارة اإلسالمية، كولب

(، حتقيق/ يوسف بن سليمان 516، أتليف/ احلسني بن مسعود البغوي )ت:فتاوى البغوي  .160
 القرزعي، اجلامعة االسالمية. 

(، حتقيق/ أمل غبد القادر خطاب، ود. 462بن حممد املروزي )ت: فتاوى القاضي حسني  .161
 م. 2010ه، 1431مجال حممود أبو حسان. دار الفتح، الطبعة األوىل

(ه، حتقيق/ ماطفى 417، أتليف/ أبو بكر عبد هللا بن أمحد املروزي )ت:فتاوى القفال  .162
 حممود األزهري، دار القلم/ دار ابن عفان. 

(، حتقيق/ 375، أتليف/ أبو الليث نار بن حممد السمرقندي احلنفي )تفتاوى النوازل  .163
 م. 2004ه، 1425السيد يوسف أمحد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

ترتيب/ عالء الدين بن العطار، حتقيق/ حممد النجار، دار  فتاوى النووي )املسائل املنثورة(  .164
 البشائر اإلسالمية. 

(، ختريج/ عبد الرمحن عبد 660، أتليف/ عز الدين بن عبد السالم السلمي )ت:الفتاوى  .165
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 الفتاح، دار املعرفة بريوت. لبنان. 

 دار، اخلطيب الدين حمب :حتقيق، العسقالين حجر ين علي بن محدأأتليف/ ، الباري فتح  .166
 . بريوت، املعرفة

)منهج الطالب  فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب املعروف حباشية اجلمل  .167
، اختاره زكراي األنااري من منهاج الطالبني للنووي مث شرحه يف شرح منهج الطالب(

لعجيلي األزهري، املعروف ابجلمل )املتوىف: املؤلف: سليمان بن عمر بن مناور ا
 . 5عدد األجزاء:، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ، الناشر: دار الفكر، هـ(1204

، (ه400ت، ) العسكري سهل بن عبدهللا بن احلسن هالل أتليف/ أبو، اللغوية الفروق  .168
ه، 1421، 1لبنان، ط. بريوت. العلمية الكتب السود، دار عيون ابسل حتقيق، حممد

 . م2000
، الطبعة الثانيةالفكر، دمشق،  الزحيلي، دار وهبةأتليف/ ، وأدلته اإلسالمي الفقه  .169

 . ه1405
 وطاس، دار محد، الثعاليب، حتقيق امللك عبد مناور أبوأتليف/ ، العربية وسر اللغة فقه  .170

 . ه1425األوىل،  الطبعةاملعرفة، بريوت، لبنان، 
اجلوزي،  ابن الغزازي، دار يوسف بن ، حتقيق، عادلالبغدادي يبللخط واملتفقه الفقيه  .171

 . م 1996ه،  1407األوىل،  الدمام، األحساء، جدة، الرايض، الطبعة
، أتليف/ علوي بن أمحد السقاف، الناشر: مركز الفوائد املكية فيما حيتاجه طلبة الشافعية  .172

 النور للدراسات واألحباث. 
ه، 1408الفكر، دمشق، سوراي،  حبيب، دار أبو سعدى أتليف/، الفقهي القاموس  .173

 . م1988
 . بريوت، الرسالة مؤسسة، آابدي الفريوز يعقوب بن حممد أتليف/، احمليط القاموس  .174
، املؤلف: أبو املظفر، مناور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد قواطع األدلة يف األصول  .175

هـ(، حتقيق: حممد حسن حممد 489)املتوىف:  املروزى السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي
حسن امساعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 

 . 2م، عدد األجزاء: 1999هـ/1418
 ه.  1414 -3علي أمحد الندوي. دار القلم. دمشق،  ، أتليف/القواعد الفقهية  .176
(، 783أمحد بن محدان شهاب الدين األذرعي )ت املؤلف/ ، قوت احملتاج شرح املنهاج  .177

ه، عدد 1437حتقيق: عيد حممد عبد احلميد، الناشر: دا الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
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 . 12اجمللدات: 

د، ، وخرجه عثيمني، مجعهصاحل بن  بن حممد أتليف/التوحيد،  كتاب على املفيد القول  .178
 . ه1418اجلوزي،  ابن ار، د1املشيقح، ط د، خالد و اخليل أاب سليمان

 حيي ، حتقيق، اجلرجاين عدي بن هللا عبد بن أمحد أتليف/ أبو، الرجال ضعفاء يف الكامل  .179
 . بريوت الفكر دار، ه1409، 3ط، غزاوي خمتار

هارون،  حممد السالم عبد، ، حتقيقسيويه قنرب بن عثمان بن بشر أليبأتليف/ ، كتابال  .180
 . ه1425اخلاجني، القاهرة،  ، مكتبة4ط

. بريوت. العلمية الكتب دار. التهاوين علي بن حممد ، أتليف/الفنون اصطالحات كشاف  .181
 . ه1418، 1 الطبعة

 عبدهللا بن ماطفى ملوىلا- ، أتليف/والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف  .182
 م. 1941الكتب العلمية،  خليفة، دار حباجي الشهري القسطنطيين

املؤلف: حممود رجب محادي الوليد، ساعة واملالحم والفنت، كشف املنن يف عالمات ال  .183
الناشر: مكتبة عباد الرمحن، مجهورية مار العربية، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 

 . 1م، عدد األجزاء:  2002 -هـ  1423لبنان، الطبعة: األوىل،  –بريوت 
بن علي األنااري، أبو العباس، جنم  املؤلف: أمحد بن حممد/ كفاية النبيه يف شرح التنبيه  .184

الناشر: ، احملقق: جمدي حممد سرور ابسلوم، هـ(710الدين، املعروف اببن الرفعة )املتوىف: 
 . 2009الطبعة: األوىل، م ، دار الكتب العلمية

املؤلف: أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم الضيب، أبو احلسن / اللباب يف الفقه الشافعي  .185
الناشر: ، احملقق: عبد الكرمي بن صنيتان العمري، هـ(415ي الشافعي  )املتوىف: ابن احملامل

عدد ، هـ1416الطبعة: األوىل، ، دار البخارى، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية
 . 1األجزاء: 

صادر، بريوت،  املاري، دار األفريقي منظور بن مكرم بن حممد أتليف/، العرب لسان  .186
 . الثالثةط،  ه1374لبنان، 

، (النظامية، اهلند املعارف دائرة، ) العسقالين، حتقيق حجر ابن أتليف/، امليزان لسان  .187
 . ه1406الثالثة،  األعلمي، بريوت، ط مؤسسة

 . ه1409الفكر، بريوت،  لسرخسي، دار ، أتلياف/ حممد بن أمحداملبسوط  .188
 ه1402، 2ط، سزكني فؤاد حممد عليقت، املثىن بن معمر عبيدة بو أتليف/، القرآن جماز  .189

 . بريوت، الرسالة مؤسسة
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 جملة البحوث اإلسالمية  .190
 السعودية الفيصل جملة   .191
املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو / جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر  .192

، العريبالناشر: دار إحياء الرتاث ، هـ(1078بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي )املتوىف: 
 . 2عدد األجزاء: ، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ

 . ه1407للرتاث، القاهرة،  الراين اهليثمي، دار ابن حجر عليأتليف/ ، الزوائد جممع  .193
 احلسني الرازي، أبو القزويين زكرايء بن فارس بن أمحد/ ، أتليففارس البن اللغة جممل  .194

 - الرسالة مؤسسة/ النشر دار سلطان احملسن عبد زهري/ وحتقيق دراسة( ه395/ املتوىف)
 م 1986 - ه 1406 - الثانية الطبعة بريوت

املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين / جمموع الفتاوى  .195
الناشر: جممع امللك فهد لطباعة ، احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، هـ(728)املتوىف: 

عام النشر: ، ريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعوديةاملاحف الش
 . م1995هـ/1416

املؤلف: أبو زكراي حميي الدين حيىي ، ))مع تكملة السبكي واملطيعي(( اجملموع شرح املهذب  .196
 . الناشر: دار الفكر، هـ(676بن شرف النووي )املتوىف: 

(، حتقيق/ 624كرمي بن حممد القزويين )ت:، أتليف/ عبد الاحملرر يف فقه اإلمام الشافعي  .197
 م. 2005حممد حسن حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 حممد اإلمام ه، جامعة1400 األوىل العلواين، الطبعة جابر ، حتقيق، طهللرازي احملصول  .198
 . اإلسالمية، الرايض سعود بن

/ ت] املرسي سيده بن إمساعيل بن علي احلسن أبو/ ، أتليفاألعظم واحمليط احملكم  .199
/ الطبعة بريوت - العلمية الكتب دار/ الناشر هنداوي احلميد عبد/ ، حتقيق[ه458

 (للفهارس جملد 10) 1 م 2000 - ه 1421األوىل، 
أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد  /املؤلف، احمليط الربهاين يف الفقه النعماين  .200

احملقق: عبد الكرمي سامي ، هـ(616يز بن عمر بن َمازََة البخاري احلنفي )املتوىف: العز 
 -هـ  1424الطبعة: األوىل، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ، اجلندي
 . 9عدد األجزاء: ، م 2004

 . لبنان مكتبة، ، ه1986 ط، الرازي بكر أيب بن حملمد، الاحاح خمتار  .201
 ، مطبوع(ه646 ت) احلاجب اببن الشهري عمر بن لعثمان أتليف/. احلاجب ابن خمتصر  .202
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القرى،  أم جبامعة اإلسالمي الرتاث العلمي، وإحياء البحث املختار، مركز بيان شرحه مع
 . م1986 – ه1406، 1ط

 إمساعيل، أبو بن حيىي بن إمساعيل/ ، أتليف(للشافعي ابألم ملحقا مطبوع) املزين خمتصر  .203
ه، 1410/ النشر سنة بريوت - املعرفة دار/ الناشر( ه264/ املتوىف) املزين إبراهيم

 (األم كتاب من 8 اجلزء يف يقع) م1990
حركات،  علي املالكي، حتقيق، أمحد موسى بن إسحاق بن خليل أتلبف/. خليل خمتصر  .204

 . ه1415الفكر، بريوت، دط،  دار
هـ(، 458سيده املرسي )املتوىف:  ، املؤلف: أبو احلسن علي بن إمساعيل بناملخصص  .205

الطبعة: األوىل، ، بريوت –حتقيق: خليل إبراهم جفال، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 
 . 5م، عدد األجزاء: 1996هـ 1417

 ابهلل املعتام حممد :القيم، حتقيق ابنأتليف/ حممد بن أيب بكر ، السالكني مدارج  .206
 . ه 1423السابعة،  ، لبنان، طالعريب، بريوت الكتاب البغدادي، دار

، أتليف/ على مجعة حممد عبد الوهاب الناشر/ دار املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية  .207
 . م 2001 -ه  1422 -القاهرة الطبعة/ الثانية  -السالم 

، هـ(179املؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف: / املدونة  .208
 . 4عدد األجزاء: ، م1994 -هـ 1415الطبعة: األوىل، ، كتب العلميةالناشر: دار ال

تيمية، القاهرة،  ابن مكتبة اتطبعة الثالثة،الشنقيطي، األمني حملمد، الفقه أصول يف مذكرة  .209
 . ه1416

 0العلمية،  الكتب الظاهري، دار حزم بن أمحد بن عليأتليف/ ، اإلمجاع مراتب  .210
 . 1955بريوت، لبنان،  املعرفة دار لبغدادي،لاالطالع،  مراصد  .211
، املؤلف: أمحد بن حيىي بن فضل هللا القرشي العدوي مسالك األبصار يف ممالك األمصار  .212

هـ(، الناشر: اجملمع الثقايف، أبو ظيب، الطبعة: األوىل، 749العمري، شهاب الدين )املتوىف: 
 . 27هـ، عدد األجزاء:  1423

 االصطخري، املعروف الفارسي حممد بن إبراهيم اسحاق بوأ/ ، أتليفواملمالك املسالك  .213
 م 2004/ النشر عام صادر، بريوت دار/ الناشر( ه346/ املتوىف) ابلكرخي

أتليف/ أبو بكر حممد بن أمحد ابن احلداد الكناين املاري، املسائل املولدات )الفروع(،   .214
 حتقيق: عبد الرمحن بن حممد الدارقي، جامعة أم القرى. 

العلمية،  الكتب الشافعي، دار إدريس بن حممد عبدهللا أتليف/ األمام أبو، الشافعي سندم  .215
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 ، الطبعة األوىل. بريوت

 الدين انصر حممد التربيزي، حتقيق اخلطيب هللا عبد بن حممدأتليف/ ، املصابيح مشكاة  .216
 . م1985=ه1405، الثالثة اإلسالمي، الطبعة األلباين، املكتب

 ط  لبنان مكتبة، 1987 ط، الفيومي علي بن حممد بن أمحد أتليف/، رياملن املصباح  .217
 . بريوت، العارية املكتبة، ه1425

مصطلحات املذاهب الفقهية وأسرار الفقه املرموز يف األعالم والكتب واآلراء   .218
الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار ابن حزم، املؤلف: مرمي حممد صاحل الظفريي، / والرتجيحات

 . كلية الدراسات اإلسالمية والعربية )مار(  -جامعة األزهر   2002 -هـ  1422
، أتليف/ عبد هللا بن احلسني اب مطلب االيقاظ يف الكالم على شيء من غرر األلفاظ  .219

 م. 1995ه، 1415علوي، دار املهاجر للنشر، مكتبة ترمي احلديث، 
أمحد بن حممد األنااري، املعروف  ، املؤلف/ أبو العباساملطلب العايل شرح وسيط الغزايل  .220

 اببن الرفعة، حتقيق: حسن إبراهيم، و حتقيق: أمني عبد هللا. 
القيم،  ابن عمر، دار أبو حممود بن احلكمي، حتقيق، عمر أمحد بن ، حافظالقبول معارج  .221

 . م1990ه، 1410األوىل،  الدمام، الطبعة
القلم،  دار/ الناشر ُشر اب حسن حممد بن حممد/ ، أتليفوالسرية السنة يف األثرية املعامل  .222

 ه 1411 - األوىل/ الطبعة بريوت -دمشق - الشامية الدار
 البغوي، حتقيق، حممد مسعود بن احلسني حممد أتليف:،  (البغوي تفسري) ،التنزيل معامل  .223

 . ه1416طيبة، الرايض،  ، دار3آخرون، ط و مجعة عثمان و النمر هللا عبد
، 1ط، الاابوين علي بن حممد ، حتقيق، النحاس حممد بن أمحد جعفر أليب ،القرآن معاين  .224

 . املكرمة مكة، القرى أم جامعة نشر ه1409
. الطبعة: الثانية، بريوت صادر دارالناشر: احلموي،  عبد هللا ايقوت، البلدان معجم  .225

 . 7عدد األجزاء: ، م 1995
( ه1424/ املتوىف) عمر احلميد عبد خمتار أمحد د/ ، أتليفاملعاصرة العربية اللغة معجم  .226

 . م 2008 - ه 1429األوىل، / الطبعة الكتب عامل/ الناشر عمل فريق مبساعدة
، الطبعة الثالثةعادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية، لبنان،  - معجم املفسرين  .227

 ه. 1409
 خلف اواحلي، حممدال منتار، عطيه احلليم أنيس، عبد للدكتور، إبراهيم، الوسيط املعجم  .228

 . الطبعة الثانيةالباز،  أمحد، دار هللا
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 النفائس دار/ الناشر قنييب صادق حامد - قلعجي رواس حممد/ ، أتليفالفقهاء لغة معجم  .229

 م 1988 - ه 1408الثانية، / الطبعة والتوزيع والنشر للطباعة
 بن موسى بن سحاقإ بن أمحد بن هللا عبد بن أمحد نعيم أبو/ ، أتليفالصحابة معرفة  .230

 الوطن دار/ الناشر العزازي يوسف بن عادل/ ، حتقيق(ه430/ املتوىف) األصبهاين مهران
 م 1998 - ه 1419 األوىل/ الطبعة للنشر، الرايض

الطبعة: ، الناشر: دار الكتب العلميةالشربيين،  اخلطيبأمحد  حممدأتليف/ ، احملتاج مغين  .231
 . 6جزاء: عدد األ، م1994 -هـ 1415األوىل، 

املؤلف: أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة / املغين البن قدامة  .232
، هـ(620اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي )املتوىف: 

 . 10عدد األجزاء: ، الطبعة: بدون طبعة، الناشر: مكتبة القاهرة
 عيتاين، دار خليل وراجعه، حممد ضبطه، األصفهاين الراغب، قرآنال غريب يف املفردات  .233

 . ه 1420الثانية،  املعرفة، بريوت، لبنان، ط
السخاوي، حتقيق د. حممد عثمان اخلشىت. ، بريوت، دار الكتاب العريب، املقاصد احلسنة.   .234

 م. 1985
 حممد. به، د ، اعتىنزكراي بن فارس بن أمحد احلسن فارس، أيب ابن ، أتلبف/اللغة مقاييس  .235

 العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الرتاث إحياء أصالن، دار حممد فاطمة مرعب، اآلنسة عوض
 . م2001ه، 1422األوىل، 

، أتليف/ عبد القادر بن أمحد بن ماطفى بن عبد الرحيم منادمة األطالل ومسامرة اخليال  .236
 -ش الناشر/ املكتب اإلسالمي ه(احملقق/ زهري الشاوي1346بن حممد بدران )املتوىف/ 

 . م1985، 2بريوت الطبعة/ ط
: ، حتقيقهـ(505أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )املتوىف: ، املؤلف: املنخول  .237

 –بريوت لبنان، دار الفكر دمشق  -الناشر: دار الفكر املعاصر، الدكتور حممد حسن هيتو
 . 1عدد األجزاء:  ،م 1998 -هـ  1419الطبعة: الثالثة، ، سورية

املؤلف: أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف / منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه  .238
الطبعة: ، الناشر: دار الفكر، احملقق: عوض قاسم أمحد عوض، هـ(676النووي )املتوىف: 

 . م2005هـ/1425األوىل، 
يي الدين حيىي بن شرف املؤلف: أبو زكراي حم، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج  .239

الطبعة: الثانية، ، بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، هـ(676النووي )املتوىف: 
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1392 . 

 النملة، ط، مكتبة علي بن عبدالكرميأتليف/ ، املقارن الفقه أصول علم يف املهذب  .240
 . ه1420األوىل،  الرشد، الرايض، الطبعة

املؤلف: مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي )املتوىف: / فعياملهمات يف شرح الروضة والرا  .241
الناشر: )مركز الرتاث الثقايف ، اعتىن به: أبو الفضل الدمياطي، أمحد بن علي، هـ( 772

الطبعة: ، لبنان( -بريوت  -اململكة املغربية(، )دار ابن حزم  -الدار البيضاء  -املغريب 
 . 10 عدد األجزاء:، م 2009 -هـ  1430األوىل، 

، املؤلف: أمحد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر  .242
هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، 845احلسيين العبيدي، تقي الدين املقريزي )املتوىف: 

 . 4هـ، عدد األجزاء:  1418بريوت، الطبعة: األوىل، 
 اإلسالمية املعارف دائرة موجز  .243
 القاهرة/ الناشر عاشور اللطيف عبد/ ، أتليفالنبوي احلديث يف واحليوان الطري وسوعةم  .244

 -/ الطبعة
الافوة،  دار الكويتية، مطابع اإلسالمية والشؤن األوقاف ، وزارةالكويتية الفقهية املوسوعة  .245

 . ه1414 األوىل ط
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 فهرس املوضوعات

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. يييييييييييييييييييييييييييييييييي مل ،  حرساحة )عر (
    يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي مل ،  حرساحة )قَّليلي(

 د  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حشيفر ة حتقدير
 8 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملقدمة

 1٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي أسثاف  تتيار  مل طن. ةأ يت.  حعلمية
 15 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تر ة  ملؤحف

 16 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تنثيا  سثة  مل طن. قي  ملؤحف
 18 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حدر سال  حساسقة

 21 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتطة  حث  
 23 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي منفج  حت قيا

 25 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حقس    ةل  قس   حدر سة ة ي. مث  اا
 25 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملث     ةل  در سة  ملؤحف

 25 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملث    ح اين   حتعريف ابحيفتاف ) جلن لر  حث رية
 26 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ملث     ةل  در سة  ملؤحف

 26 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملطلش   ةل   مس.، ة سث.، ة سثت.، ةكنيت. 
 27 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ملطلش  ح اين  منحده 

 28 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملطلش  ح اح    شهت.  حعلمية 
 2٩ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملطلش  حر سع  شينت. ةتالمياه 

 32 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملطلش  خلاما  ميفا ت.  حعلمية، ةثناء  حعلماء علي. 
 34 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملطلش  حسادل  عقيدت.، ةمالث.  حققفع 

 36 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملطلش  حساسع  مؤحقات. 
 37 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح امن  ة ات.  ملطلش 

 38 ييييييييييييييييييييي  ملث    ح اين   حتعريف ابحيفتاف ) جلن لر  حث رية(، ة ي. ستة مطاحش 
 38 ييييييييييييييييييييييييييييي قي  ملؤحف  ملطلش   ةل   قيا  س   حيفتاف، ةتنثيا  سثت. 

 42 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملطلش  ح اين  أ ية  حيفتاف، ةميفا ت.  حعلمية 
 43 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملطلش  ح اح   منفج  ملؤحف يف  حن،  فقا 

 47 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملطلش  حر سع   صطال ال  ملؤحف يف  حن،  فقا 
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 54 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملطلش  خلاما  مصادر  ملؤحف يف  حن،  فقا 

 58 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةصف  حنس   ملنجندة نا   حيفتاف
 61 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي - ملل ا-

 71 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حقسووووووووو   ح ا ووووووع
 71 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حنوووو،  فووقووا

 72 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي كتاف  ح ي ا 
 74 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةحيا   د أاي ي  ِ ع عن  مليي من مري ةصيية

 75 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةال جتش قال ابحنيار
 76 ييييييييييييييييييييييييييي ةحن  شرت  ة  دة منفا صا ًة حلتي  ية سِنيية  حتي  ية أة  ندي

 77 يييييييييييييييييييييييييي ي)(أاي يَ  ِ َع عنف  من مان   )( حصييب ة جملننا ة حسيقي. حيا حنيل ِ 
 78 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حنظر   ةل  يف أركاهنا 
 7٩ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حركن   ةل   حايسيح 

 8٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةيف  حَ   من  ملعل ةجفاا تقديما يف  حليكاة
 81 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةأما ِصقت.

 82 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي فةمن أ ن ء  ملرن  جلَرَ 
 84 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةضعف  حثصر يف ق د   حعين  أة كليفما ال مينع.

 85 ييييييييييييييييييييييييييييييييي ةةرد  حنيفع يف  حتي  ية ابملقاسِلة ة ملد ِسرة ة حشيرقاء ة خلريقاء
 87 يييييييييييييييييييييي   ةي  ال جُتلئ  حيت أتا  حاِ ئش مقد ر ً سيِ ناً من   الا ابإلضا ة قحي.

 88 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حيت ال قريا نا - ح اح ة  جُتلئ  حتي  ية ابجلمياء
 8٩ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةةرد  حنيفع عن  حوُمشييعة

 ٩٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةأما  حعدد   احشاة ال جُتلئ قال عن ة  دق 
 ٩3 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  صل يف صقال  حيفمال  ملست ثة يف   ض ية 

 ٩3 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ة ح يها أ  ل من  ملعل
 ٩4 يييييييييييييييييييييييييييي ةمر عال ِطيش  حلي   يف   ض ية َأةي من مر عال ك رة  حعدد

 ٩5 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حركن  ح اين   حنقي 
 ٩6 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي أما أةيح.   يدتل ةقت. سدتنل ةقي صالة ينم  حني ر

 ٩8 ييييييييييييييييييييييييييييييييي ةأما آتره   ث رةف  ا  حينم  ح ياح  من أ يم  حتيشريا
 ٩٩ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةقاي كا ي ة جثًة سنارق حلم. أاي ي  ِ ع ةييفنا ق اءً 

 ٩٩ يييييييييييييييييييييييييييييي   سعددق  سُتِ شي ح. أاي يقر ِق. عل  أ يم  حايسح  ةل  من ض ي 
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 1٠٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حرُّكن  ح اح    مل  ِ ع 

سح من ِ لي  ع أاي يُنكِ ل يف  حاي  1٠1 يييييييييييييييييييييييييييييييييييي كاتُ. ةجينز حلم  ِ 
 1٠2 ييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةُيست ش حلُم  ِ ع ة حوُمفدي أاي يتنيي  حايسح سنقس.

 1٠3 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حرُّكن  حري سع يف كيقية  حايسح 
 1٠4 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةحن  سح من  حققا

 1٠5 يييييييييييييييييييييييييييييييي  ح اين  كنا  حتياي يف  اصالً سقطع   لقنم ة ملريء  حقيد
 1٠6 يييييييييييييييييييييييييييي اح   أاي ال تيفنا  آلحُة  حيت ياسح هبا عظماً ةال ظقر ً  حقيد  ح 

، ة د   حسِ يف   ةأما ُسنن  حايسح   منفا   ديُد  حسِ يف   حيت تاسح هبا، ةييفره  حايسيح سسيف ق كال ق
 1٠٩ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ين اق آتري ة حشياة تنظر قحي.، ةأاي ياسح حب رة

 114 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي من ُسنن  حايسح
 115 يييييييييييييييييييييييييييي  حنِ ية شر. يف  حتي  ية، ةال يُشرت.  قرت هنا هبا يف أ د  حنجف 

 117 يييييييييييييييييييييييييي ةق   قال  جعلُي لاه ُأض ية؛  نقتفا ةقي  ندية  ملتطني  هبا،
 118 ييييييييييييييييييييي حن  ن  جعل لاه  حَشاة أة  حثد ة ُأض يًة أة لد ً، ةمل يتلقظ ساح 

 11٩ يييييييييييييييييييييييييييييييييي  حقس   ح اين   حنيظر يف أ يفام  ح ي ا ، ةلع  ثالثة 
 121 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةال تصح قجارة  ُ ض ية  ملعيينة أي اً 

 125 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةقاي كاا  إلتالل من  مل  ِ ع  قي. أةج.
 126 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  يع ما تقديم يف  نالا س ري  حايسح، أميا  نالا س.

 12٩ يييييييييييييييييييييييييييييييي  ً ابحنيار  ي ع ي ة  دة عن  ارهةحن  حتلم ُأض يًة أة لد
 13٠ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   يف   ح اين   حتعيُّش، ة ي. مسائل 

، ةحننلا ح اح ة  حن قال   ستد ًء حشاةق َمعيثةق سعَنرق أة ع ، أة مرنق  132 يييييييييييييييييييييييييي ر ق
رق أة مريه؛  ع ي َمعيثة عما حلم.  133 ييييييييييييييي  خلاما  ق   حلم.  سح ُأض يةق أة لديق سناي

 134 ييييييييي ال يفسار  احة قطع   لقنم؛ ال مينع  صنل  حتيقرف هبا حسيادسة  َطَر ا  حعيش ة 
 135 ييييييييييييييييييييييي  ح امنة  ق   )ضليي ُأض يتوووووو. أة لووودي.  ملتطني  هبا؛ مل يللمووووو. شعء

 137 ييييييييييييييييييييي أة لديق يف  ميت. ةقلنا يتع ي  )( حتاسعة  حن ع ي ة  دًة عن )ُأض يةق(
 138 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   يف   ح اح     كل 

 13٩ يييييييييييييييييييييييي ؛ قال قدر حَُقيمةق أة حَُقيمالق )(سن ةأ  ل()أ  )(ة حتيصدُّق )ابحيفل(
 141 ييييييييييييييييييي ةقد كاا  دِ تار  نم   ضا ع  نق  ح يالث يف أةل  إلسالم منفي اً عن.

 142 يييييييييييي ، عل   حصي يح أ ي. حيا ح.  ح ، سل ال سد من  حتيصدُّق سشعء؛حن أكل  حيفلي 
 144 يييييييييييييي أما  ندي  حن جش  ستد ًء من مري  حتل م؛ كدم  حِقر ا ة حتيمتُّع ةدماء  جلرب انل
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 145 يييييييييييييييي أما  مللتلم من  ند   ة ح ي ا  ابحنيار؛  إاي عيين. عما يف  ميت. من دم حثالق 

 146 ييييييييييييييييييييييييي ةمن لا   حقس  ما ق   قال  جعلُي لاه أُض يًة من مري تقدُّم  حتل م
 147 يييييييييييييييييييييييييييييي ةأما ِجلد  ُ ض ية ة ندي  حاين جينز حرهبما   كل منفما
 148 ييييييييييييييييييييييييييييي ةال جُيلُّ صنُل  ح ي يية قاي كاا ةقي  حايسح قريثاً ةمل ي ري قسقاؤه

 14٩ ييييييييييييييييييييييييييي  ح اين  ق   كاا حنب  ُ ض ية ة ندي  ملناةرين قدر كقاية  حنحد
 151 يييييييييي  حري سع  ال جينز صرل شعءق من  ُ ض ية قي عثدق، قال أاي جيعل. رسناًل قي سيِ ده

؛  هتيرلا عن. عص ، ةق    153 يييييييييييييييييييييييييي  خلاما  ق    حتلم  ُ ض ية يف عامق
 154 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي )(كتاف  حعقيقة

 154 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ة  ةي أاي تُاسح يف  حينم  حسياسع من ينم  حنالدة
 156 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح اين  يف  يفمفا 

ا عقيق  157 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةٌ ةُيشرت. أاي يننَي عند  حايسح أهني
 158 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ة حسُّنية  أاي يُوَعاي عن  ح الم شا ا
 15٩ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةيُست شُّ أاي ال يتصديق سل مفا  ييئاً 

 16٠ يييييييييييي ة حتيصدُّق سل مفا ةمرقفا عل   ملساك ؛ ابحثع  قحيف  أ  ل من  حدُّعاء قحيفا
َع  ملنحند يف ساسع.، ةجينز قثل. ةسعده  161 يييييييييييييييييييييييييي   ةي  ُيست شُّ أاي يسمِ 

 162 ييييييييييييييييييييييي  ح ا ية   ))قاي أتنع  س ق عند هللا تعاي؛ رجٌل ُيسمي  مل    مالا
 163 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةُيست شُّ ت يري  الس   حقثيح ابس   سنق 

 164 ييييييييييييييييييييييييي ، سن ء كاا صقًة ح.؛ كا عمش)(حُيرم تلقيش  إل ساا  ا ييفرل.
 165 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةُيست شُّ  حلقش  حاي حيثُّ. صا ث.

 166 ييييييييييييييييييييييييييييييييييي ، ح ا ية  ُيست شُّ  لا رأل  ملنحند ينم ساسع. ملسهحة 
 167 يييييييييييييييييييييييييييييي ةيُست شُّ أاي يُفنيه  حن حد ابحنحد، ةأاي يُفنِ ئ  ا جاء عن   س 

 168 يييييييييييييييييييييييييي قال  ))ق   كاا ُجنح  حليل، ةأمسيت  ي  صحي أ ي. قال  حنينة 
 17٠ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي كتاف   طعمة

 171 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ةل  ما ُ ر ِم سن،ِ   حيفتاف
 171 يييييييييييييييييييييييييي   صل  ح اين   حوُمسيِفر، ةمن.  حنيثيا  ملتي ا من  حتيمر أة  حليسيش

 172 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   صل  ح اح   ما يتقنيل سناس.، أة َ  لث.
 175 ييييييييييييييييييييييييُلت ا ابحث ل يف  حتي رن كل  ين اق متنحيدق من مهكنلق ةمري مهكنلق 

 177 ييييييييييييييييييييييييييييييييي عن قتل.، ة ح   ر مٌ    صل  خلاما  ما هن   حنيب 
 178 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةأ ن     مام كلفا  اللٌ 
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 17٩ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ة حعصا ري ةقا  تتلقي أ ن عفا ةأحن هنا  اللٌ 

 18٠ ييييييييييييييييييييييييييييييي   ين ا  ر مٌ    صل  حسادل  كل ما تست ث .  حعرف من
 182 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  من  ملست ث ال عند  حعرف    شر ل كلُّفا
 184 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةال يست ىن من   شر ل قال  ح يش، ة حريسن 

 185 يييييييييييييييييي   صل  حسياسع  ما أترب هللا تعاي عن. أ ي. كاا  ر ماً عل    م   حسياحقة
 186 يييييييييييييييييييييييييييي   صل  ح امن  ما ُ يِف  حِبلِ . ق   تاحطت. َّاسة ة ي. مسائل 

 187 يييييييييييييييييييييي قال يف  إل ياء  حن ةقعي  ابسٌة أة منلٌة ةحننلا يف قدر طث ق ة رل
 187 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي عن أكل  جلاليحة؛ ةأحثاهنا هن  

 18٩ ييييييييييييييييييي ال حيرم أكل مثار   شاار، ة ثال  حلُّرة   مللسلة، ةال  خل رة ل  مللسلة 
م ا حيلُّ ق    سح  حايسيح  حشيرعع  ملتقدِ   1٩٠ ييييييييييي   صل  حتاسع  ما  يف  حِبلِ . من   ين ا قمني

 1٩2 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  صل  حعاشر  ما  كتسش   امرة  حنيااسة
 1٩4 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي أصنل  مليفاسش ثالثة   حل ِر عة، ة حتِ اارة، ة حصينعة، 
 1٩5 يييييييييييييييييييييييييي حيرم أكل كل طالرق ي رُّ  حثدا؛ كاحلُّجا ، ة  ار، ة حسُّ ِ   حقاتل 
 1٩6 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يف  احة  الضطر ر  
 1٩7 ييييييييييييييييييييييييييييييي   حنيظر يف ثالثة أمنر   ح يرةرة، ةجنا  ملستثاح، ةقدرهي 

 1٩7 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح رةرة   ةل 
 1٩8 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حنيظر  ح اين  يف  حقدر  ملستثاح

 2٠٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حنيظر  ح اح   يف جنا  ملستثاح
 2٠1 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حقس   ح اين  ما حيا  ُسييفرق 

 2٠3 يييييييييييييييييييييييي  َوليقةق من   ِا مريه أة ع ن ً كاماًل قاي مل جيد مريهيف جن ز قطع  
 2٠4 ييييييييييييييييييييييييييي   احة   ةي  أاي ييفنا  اضر ً،  إاي كاا م طر ً قحي. أي اً 

 2٠٩ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ية  أاي ييفنا صا ش  حطيعام مائثاً   احة  ح ا 
، أة زرع.، مل جيل ح. أاي يوهكل من. س ري ق  .   21٠ ييييييييييييييييييييييييييي َمن مري سثستاا ق سااق
 211 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةطعام مريه ق   ةجد  مل طرُّ ميتةً  
 212 يييييييييييييييييييييييي ق   مل جيد  مل طرُّ  فرِم قال صيد ً؛  ل.  حب. ةأكل.، ةيللم.  حِقدية 
 213 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حن ةجد  حوُم رِم    صيدق ماسن ةق ةميتةً  
 214 ييييييييييييييي مما ال يُؤكل حن ةجد  مل طرُّ ميتت ؛ ق د  ا من جنا ما يُؤكل، ة  تر  
 215 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حن ع ي   ر م   رن؛ حبي  مل يَثا  اللٌ  

 216 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي )(كتاف  حسيثيا ة حريميع
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 217 ييييييييييييييييييييييييي ةكالم  حيفتاف ينقس  قي ابس   ابٌف يف  حر ِلاا، ةابٌف يف  حريمع

 218 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةيتقري  عل  لاه   صنل مسائل 
 21٩ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي طرٌق ي يف جن ز  ملساسقة عل   حث ال ة  مري 

 22٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اارة ابحيد ة ملقال ةيف جن ز عقدلا عل  رمع   
 221 ييييييييييييييي   منع  ملساسقة علي.)(  ار ابحيد  احصي يح عند  جلمفنر ) ي.( )(ةأما قشاحة

 223 يييييييييييييييييييييييييييييي قع يف   رف؛ كاحليعش ابحشيطر جةال جينز عقدلا عل  ما ال يُنت
 224 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حقصل  ح اين  يف شرة.  حعقد، ةلع مخسة 

 225 ييييييييييييييييييييييييي من.، ة ح ايةةيُشرت. يف  ملساسقة قعالم  ملنقف  حاي يثتدائا  جلري 
 226 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حشر.  ح اين  أاي يشرت. كنا  حسيثا حلسياسا

 22٩ ييييييييييييييييييييييييييييييي  حشير.  ح اح   أاي ييفنا سينف   لِ ٌل قاي كاا  ملال منفما،
 23٠ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   احة   ةي  أاي ييفنا من مري ا

 231 ييييييييييييييييييييييييييييييي  ق   شر.  ملتساسقاا  حسيَثا حلسياسا مطلقاً،  لِ اًل أة مريه
 233 يييييييييييييييي  حشر.  حر سع  أاي ييفنا كلٌّ ة  د من  حقرس  حبي  جينز أاي يسثا  آلتر

 234 ييييييييييييييييييييييييي ةيتعليا هبا   حشير.  حيفالم يف  تتالل  ملركنس ؛  نعاً، ةجنساً 
 235 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةأما ق    تتلف  جلنا؛ كاحقرل ة حث ل ة  مار

 236 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حشر.  خلاما  ينث ع تعي   ملركنس 
 237 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ُيشرت. أاي ييفنا  ملتساسقاا ر كث  

 238 يييييييييييييي   أقل  حسيثا ابنادي أة سع .ةأما ما حيصل س.  حسثا  قد قال  حشا عع 
 24٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  رةٌ  

 241 يييييييييييييييييييييييييييييي  حقصل  ح اح    يف  يف  لا   حعقد يف  ملساسقة ة ملناضلة 
 243 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةحيا   د ا أتتري  ملساسقة قال سرضا صا ث.

 244 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةحن  سد  حعقد سقساد  حعنن
 246 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ةل   فلِ ل ق   كاا  ملال منفما

اد  جلنا  246 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح اين    ي
 25٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حشير.  ح اح   أاي تيفنا  إلصاسة  ملشرةطة مميفنة عادة
 253 يييييييييييييييييييييييييييييييييي  حشر.  حر سع   حعل  اب منر  حيت خيتلف  ح رن هبا  ي.

 256 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  صل  يف سياا  فاطة ة ملثادرة 
 257 ييييييييييييييييييييييي ة ملثادرة  أاي يشرت.  الست قاق ملن سدر قي قصاسة رميال معلنمة

 258 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حن عقد  عل  عدد ك ريق عل  أاي يرميا سيفرة 
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 25٩ يييييييييييييييييييييييييييييي  ح اح   قال  حقنر ين  ق    شرتطا رمع مائة ُ اطة أة مثادرة

 261 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   حرُّماة حشر.  خلاما  تعي 
 263 ييييييييييييييييييييييي ق د لا  حن تناضل مريثاا ال يعرل كلٌّ منفما  ال صا ث. يف  حريمع

 264 يييييييييييييييي تساةي عدد  حرُّماة يف   لس  ال يُشرت. -)(ة سع.  ملصنِ ف - ح ا ية  قال  إلمام
 265 ييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح اح ة  ق    حتلم  حس َثا أ د  حلعيم  حلم. دةا أص اس.

ما )ر مي حن   ر  لابا  حريمع،    ر ا رجالا    266 ييييييييييييييييييييي مريثاا زعما أهني
 268 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حشير.  حسيادل  تساةي  ملتناضل  يف  ملنقف

 27٠ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حقصل  ح اين  يما ُيست ا س.  حسيَثا
 273 يييييييييييييييي  ح ا ية  حن شر.  خلسا ةأصاف  حسيف   ح رن ةثقث. ةثثي  ي.  فن تساٌ 

 276 يييييييييييييييييييييييييي حن  تتلقا  قال  حري مع  تسا سفمع حيفني مل ي ثي ح رن حقي.
 277 ييييييييييييييييييي  ح اح ة  ق   تناضال مثادرًة؛ كما حن شرطا  ملال ملن سثا قي قصاسة عشرة

 278 ييييييييييييييييييييييي  حري سعة  حن قال حر مق   رم عشرة،  إاي كاا صن س   يفا أك ر  ل  كا 
 27٩ يييييييييييييييييييييييييييي  خلامسة  ق   شر.  حرُّماة   تساف  حسيف   حقريش من  ح رن

رِطاً   283 يييييييييييييييييييييييييي ح. أصٌل ةلن أاي  حسيف  مفما ةقع سعيد ً عن  ح رن سُعد ً مقي
 284 يييييييييييييييييييييييييي   حن أصاف  حسيف  يف مرةره هبيمة أة ق ساا  منع. من  إلصاسة

 286 ييييييييييييييييييييييييييييييي  حر سعة  حن   يفسر  حسيف   صق  من مري تقصريق من  حري مع
 287 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حقصل  ح اح   يف جن ز لاه  ملعاملة ةحلةمفا 

 28٩ يييييييييييييييييييييييي   ةل  جتنز  حل ِ دة يف عدد   رشاق ة إلصاابل ة ملال سرت ضيفما
 2٩٠ يييييييييييييييييييييييييييييييييي حيفل ق منفما أتتري  حريمع ة إلعر ن عن. من مري  س ق  

 2٩1 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تامتة 
 2٩2 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةد ع  ملال يف مرن  ملنل ةحن ةقع  حعقد يف  حصِ  ة

 2٩5 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي كتاف  إلمياا
 2٩6 يييييييييييييييييييييي  حقصل   ةل  يف  قيقة  حيم   ملنجثة حليفقيارة ةصر ئ فا ةكنا  ا

 2٩8 يييييييييييييييييييي ةأما ق    لف عل  مانق كا ابً جالاًل يظنُّ   مر كما  ِلف علي.
 2٩٩ ييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةأما  ملناشدة؛  املناشدة ال  قيا ساكر  س  هللا شيئاً،

 3٠٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملقِس  )(ةُيست شُّ حلُمقَس  علي. قسر ر
 3٠٠ يييييييييييييييييي ق د  ا    لف س ري هللا تعاي؛ كاحيفعثة، ة حنييبِ ، ةسر ِه، ةةجف.، ةجبربيل

 3٠1 ييييييييييييي  ح ا ية  حن قال  قاي  علي كا   هان يفنديٌّ  ة  صر ينٌّ أة سريء من هللا ةرسنح.
 3٠2 ييييييييييييييييييي   ةي  ما لن صريٌح، ةلن أاي يُقِس  ابس ق ال ينطلا قال عل  هللا تعاي
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 3٠4 يييييييييييييييييييييي ةحن قال  اب    علن كا ؛  إاي  ن  س.  حيم  أة أطلا،   عقدل ميين.

 3٠5 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملرتثة  ح اين  قاي كاا ابس  يُطلا عل  هللا ةعل 
 3٠7 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملرتثة  ح اح ة  ة يفا مسائل 

 3٠٩ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةحن  لف ابحقرآا   عقدل ميين.
 31٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةجالل هللا، ةعظمت.، ةكرب ئ.، ةِعليت.  ح ا ية  حن قال 

 311 ييييييييييييييييييييييييي قال  حر  عع  يف كتش   نقية أ ي. حن قال  ةسلطاا هللا،  فن مي ٌ 
 313 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   صل  يف أدة ل  حقس 

 314 ييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ةي  قنح.  علع عفد هللا، أة مي اق.، أة أما ت.، ةكقاحت.
 315 ييييييييييييييييي اب   حدرجة  ح اح ة  ما لن س   ثنت ، ةلن قنح.  أشفد اب ، أة شفدلُ 
 316 ييييييييييييييييييييييي ة رةل  حقس  ثالثة؛  حثاء  ملن دة،    حن ة،    حتاء اثح ة   رةل

 31٩ ييييييييييييييي م قرسة سقعل. أة ترك.تعليا  حتل  - إ   منع  قس. من  عل شعءق أة   فا علي.
 32٠ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حن قال  قاي  علُي كا   عثدي ُ رٌّ 

 321 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  هما  ملعصية  ال يُتصنير يف طرل  إلثثال  يفا
 323 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح اح   حن قال  مايل صدقة أة يف سثيل هللا

 324 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حر سع  حن عديد أجنال قُوَرف
 325 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا ق   مل يتيصل ابحيم   ست ناءٌ  يع ما سث

 326 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةجينز تقدن  الست ناء
 328 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حثاف  ح اين  يف  حيفقيارة 

 32٩ يييييييييييييييييييييييييييييييييي ة حيم  ال ت ريِ   يف   فلنل علي. يف  ليل ةال  رن،
 33٠ ييييييييييييييييييييييييييي ةقاي  لف عل  مثاحق ال يتعليا س. م ل لا   ح رن؛ كدتنل د رق 

 332 ييييييييييييييييييييييييييييييييي ةأما  حتييفقري ابحصينم  ال جينز قثل   ن  عل   ملالش
 334 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي جينز تقدن  ملناةر عل   حصِ قة  ملعليا عليفا، 

 335 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح اين  يف كيقيية لاه  حيفقيارة   حنيظر
 337 ييييييييييييييييييييييييي  هما  حقدر   ال جيش أاي يعطع كلي مسيف ق كسنة كاملة ق اعاً 

 338 ييييييييييييييييييييي  ا من  حقطن ةمن  حيفتياا ةمن  حصُّنلةأما  جلنا   ُيالئ  ح نف  ملتي 
 34٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةأما  حصِ قة   ُيالئ  جلديد ة مللثنل، ة جلديد أةي

 341 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي رة  يمن علي.  حيفقيا ِ: حنيظر  ح اح 
 341 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ةي  أاي تيفنا ح. تركة ةعلي. كقيارة

 342 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح ا ية  أاي ال ييفنا حلميي تركة
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 343 ييييييييييييييييييييييييييييييي  ح اح ة  ق   مال ةعلي.  حيفقيارة أة مريلا من  قنق هللا تعاي
 344 ييييييييييييييييييييييييييييييييي ةأما  حعثد  ليا علي. يف كقيارة  حيم  ةمريلا قال  حصينم

 345 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملثعيض قاي كاا معسر ً كقير ابحصينم 
 346 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حثاف  ح اح    يما يقع س.   ن  

 347 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يفا،ةحن رق  من تارجفا قي سط فا ة لل من. قح
 348 يييييييييييييييييييييييييييييي ةحن  لف حي رجني من  حدي ر،  قع سَور ِه سصعند  حسيطح ةجفاا

 34٩ ييييييييييييي ل عرصتفاةحن  هندمي  حدي ر ةمل يثا شعء من أصنل جدر هنا ةرسنمفا،  دت
 35٠ يييييييييييييي ةحن قال  ال أحثا، أة ال أركش، أة ال أقنم، أة ال أقعد، أة ال أستقثل  حِقثلة

 351 يييييييييييييييييييييييييييي ةهللا ال دتلُي  حدي ر  ح اين  ةحن قال  ةهللا ال دتلُي  حد ير،
 352 ييييييييييييييييييييييييييي ةيشرت. يف  حثيي  حاي حين  سدتنح. أاي يدتل  قا  حثيي

 354 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةحن  لف ابحقارسية أاي ال يدتل سيتاً 
 355 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ائدة 

 356 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حليقظ  ح اح    حسُّيفىن، ة ي. مسائل 
 357 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نة، ح ا ية    لف عل   ملساك

 36٠ يييييييييييييييييييييييييييي  حنين   ح اين  يف أحقاظ   كل ة حشرف ةحنن ا، ة ي. مسائل 
 363 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ةل  حن قال  ال آكل تثل  حيفن ة، أة س د د

 364 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةحن  لف ال يشرف ماًء  ُر  ً 
 365 ييييييييييييييييييييي  ملسهحة  ح اح ة  حن قييد ال ابملعطنل، أباي قال  ال آكل ةال أكلِ   زيد ً 
 366 يييييييييييييييييييييي  ملسهحة  حر سعة  ق    لف ال أيكل  حريأل، أة  حرُّؤةل، أة ال يشرتيفا

 36٩ يييييييييييييييييييييييييييي  ملسهحة  خلامسة  حن  لف ال أيكل سي اً،  قيما حين  س. أةج.
 37٠ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حن  لف ال أيكل  حلي    )( حسادسة

 372 يييييييييييييييييييييييييييييييي  حساسعة  حن  لف ال أيكل  حلُّسد، مل حين  أبكل  حسيمن
 373 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   حن  لف ال أيكل  جلنز ح امنة

 374 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حتاسعة  حن  لف ال أيكل     حثقر
 375 يييييييييييييييييييييييييييي   ادية عشرة  حن  لف ال أيكل  حسُّيفر،   عقدل ميين. سعين.

 376 يييييييييييييييييييييييييييييييي ةال حين    احف عل  عدم   كل ة حشُّرف جملريد  حايةق
، ةعصري  حتيمر حيا ستمرق   37٩ ييييييييييييييييييي  ح اين   حرُّطش حيا ستمرق، ة حليسيش حيا سعنشق

 38٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةحن  لف ال أيكل ما طث . زيدٌ 
 381 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حنن   ح اح   يف أحقاظ  حعقند 
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 381 ييييييييييييييي   ةل  ق    لف ال أيكل طعاماً  شرت ه زيٌد، أة من طعام  شرت ه زيدٌ   حلقظ

 382 يييييييييييييي ةحن  شرت  زيد طعاماً، ةعمرة طعاماً، ةتليطالا،  هكل   احف من  مل تلط
 383 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حلقظ  ح اين    لف عل   قع  عل.، ة ي. مسائل 

، أباي قال  ال أشرتي، أة ال أسيع، أة ال أضرف  383 ييييييييييي   ةي  ق    لف عل  عدم  علق
 385 ييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح ا ية  ق    لف ال يتلةي ، أة ال ينيفح،  نكيل يف  ح 

 385 يييييييييييييي  ح اح ة  حن تنكيل   احف أ ي. ال يثيع ةال يشرتي ةحننه عن مريه يف لاه  حعقند
 386 ييييييييييييييييييييي  حر سعة  حن  لف ال ييفلِ   زةجة زيدق،  ن   يفاملة  مرأة قِثل  يفا فا

 387 يييييييييييييييييييييييييييييي  حلقظ  ح اح   ق    لف ال يتلةي ، أة ال يثيع، أة ال يفش
 388 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حلقظ  حر سع  ة ي. مسائل 

 388 ييييييييييييييييييييييييييييي   ةي  ق    لف ال يفش من.،  ن  سيفلِ  متلييف. يف   ياة
 38٩ يييييييييييييييييي ق علي.،  تصديق علي.  رضاً أة تطنُّعاً،  ن حن  لف أاي ال يتصدي  ح ا ية  

 3٩٠ يييييييييييييييييييييييييييييييي  لف ال يستندِ ،  هعطاه رجل در اً يشرتي ح. س. شيئاً 
 3٩2 يييييييييييييييييييييييييييييييييي ريقيا  آلسا ة مل صنفةحن  لف ال مل  ح.،  ن  ابح

 3٩3 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حنن   حر سع  يف  إلضا ال، ة ي. صنر 
 3٩4 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح ا ية  حن  لف ال يدتل َمسيَفن  الاق 

 3٩5 ييييييييييييييييييييي ةحن قال  ال أدتل ابف لاه  حدي ر، أة ال أدتل لاه  حدي ر من ابهبا
 3٩6 يييييييييييييييييييييييييييييييييي  خلامسة  حن  لف ال يركش د سية عثد  الا، أة لا   حعثد

 3٩7 يييييييييييييييييي  حسادسة  حن قال  ال أحثا ما ُمني س. عل  زيدق، أة ثنابً ُمني س. عل  زيدق 
 3٩8 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح ا ية  حن قال  ال أحثا قميصاً،  ارتد  س. أة أتزير

 3٩٩ يييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح اح ة  حن قال  ال أحثا لا   ح نف،  ارتد  س. أة  تيلر
 3٩٩ يييييييييييييييييييييييي ة فلنل علي. قمي، أة رد ء - حر سعة  حن قال  ال أحثا لا   ح نف

 4٠٠ يييييييييييييييييييييييي  خلامسة  حن  لف ال يلثا ُ ليياً،  ن  ابخلل ال ة حسين ر ة حطنق
 4٠1 ييييييييييييييييي  حسادسة  حن قال  ال أكلِ   لا ، ةأشار قي عثدق،  ن  قثل  حِعتا ةسعده

 4٠2 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حساسعة  حن  لف ال يلثا مما ملحت.  ال ة،
 4٠4 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  صل   ي. مسهحتاا 

 4٠5 ييييييييييييييييييييييييييييييي ر   الا قال    .، أة س ري ق  . ح ا ية  حن  لف أاي ال خي
 4٠6 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةحن قال  قاي ترجِي أسد ً قال   ين  ه ِي طاحا

 4٠7 يييييييييييييييييييييييي أي اي ح.   ر  ةحن  لف أاي ال ختر   ىت يسته  .،  استه  .  ل 
 4٠8 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح ا ية  حن  لف عل  مفاجرة زيد



 الفهارس / فهرس الفهارس               ر ابلحرية  اجلواه
 

587 
 41٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  صل  يت مين مسائل 

 411 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح ا ية  حن قال    داي هللا  اامع   مد
 412 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حر سعة  ق    لف ال ُيصلِ ع، مب حين 

 413 ييييييييييييييييييييييييي ة صالة  اسدة مل حين ةحن  لف ما صلي ، ةكاا  قد أت  سصنر 
 414 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حنن   حسادل  يف تقدن  حرب ةأتتريه، ة ي. أحقاظ 
 416 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح اين  حن  لف حيطلِ ا  مرأت. مد ً،  طليقفا  حينم

 417 يييييييييييييييي  حليقظ  ح اين  حن قال   ق  ي  قي  مد ً،  مال  ملستِ اُّ قثل أاي يق َي.
 418 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حن قال   ق  ي  ق  مد ً قال أاي يشاء أاي يؤتِ ره

 41٩ ييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ق   قال   ق  ي  قي  عند رأل  حشيفر حلقظ  ح اح 
 421 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حلقظ  حر سع  حن قال   ق  ي  قي  قي   

 422 يييييييييييييييييييييييييييي   ةل  ق   قال  ةهللا ق   رأيُي منيَفر ً حر عُت. قي  حقاضع  الا
 425 ييييييييييييييييييييييييييييي  حلقظ  ح اين    لف عل  عدم مقارقة  ح رن، ة ي. مسهحتاا 

 427 ييييييييييييييييييي  ملسهحة  ح ا ية  حن قال  ةهللا ال  قرتق، أة ال يقرتقاا  ىت أستنيف  قيع
 428 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حلقظ  ح اح    ح يرف 

 42٩ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  لف حي رسني. مائة تشثة  ةي  
 431 ييييييييييييييي  ح ا ية  حن  لف حي رسني. مائة مرة، مل حين  س رس. سِع يفال علي. مائة  ر خ

 433 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تامتة 
 435 يييييييييييييييييييييييييييييي ةحن  لف ال يقعل كا  عمد ً ةال انسياً  ن  سقعل. انسياً 

 436 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  رةٌ  نت  هبا  حيفتاف 
 437 يييييييييييييييييييييي ةمنفا  حن  لف ال ياسح جنيناً،  اسح شاة يف سطنفا جن ،  ن 

 438 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةمنفا  قال  حر  عع  يف كتثف   أاي كلمة  أة،
 43٩ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا  أ ي. حن  لف ال يش ُّ  حريحيااةمنف

 44٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييي ةمنفا  حن قيل ح.  كلِ   زيد ً  حينم،  قال  ةهللا ال كليمُت.
 441 ييييييييييييي لف ال يشرف  خلمر،  شرف  حنثيا، مل حين ةمنفا  يف  تاة   حقاضع  حن  

 448 ييييييييييييييييييييييييييي ةسئل سعض  حعلماء عن رجل  لف؛ حينقرداي سعثادة هللا تعاي
ر  45٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي كتاف  حنياي

 45٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييي ،ي- حنيا ر - حنيظر   ةل  يف أركا .، ةلع  ثالثة؛  مللتلِم
 45٠ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حركن   ةل   مللتلِم

ره عثادة سد ية  ُظر  451 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةأما  حعثد   إاي كاا  اي
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 452 ييييييييييييييييييييييييييييييييييي قال  حننةي  ييفره  ستد ء  حنيار،  إاي  ار ةجش  حن اء

ر قال ابحقنل حركن  ح اين   ح  453 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي صِ ي ة،  ال يصح  حنياي
ر  حتيربُّر  ملطَلا  454 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حنن   ح اين   اي

 456 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حركن  ح اح    مللتَلم 
 458 ييييييييييييييييي  حنن   ح اين   حُقُرابل  حيت مل تُنضع حلعثادة حيفنيفا أعماٌل مست َسنٌة مرميثةٌ 

 45٩ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةحن  ار أاي يتنضيه حيفل صالة
 46٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةحن  ار أاي حُيرِم اب ج يف شن ل أة من سلد كا 

 461 ييييييييييييييييييييييييي ةحن قال  قاي شق  هللا مري ع ةمليفي عثد ً  ِلل. علعي أاي أعتق.
 462 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حقس   ح اين 

 463 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حقس   ح اح    ملعاصع 
ر   464 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حنيظر  ح اين  يف أ يفام  حن اي

 465 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةحن  ار أاي ُيصلِ ع قائماً، مل جُتلئ.  حصيالة قاعد ً 
 466 ييييييييييييييييييييييييي ةحن  ار أاي ُيصلِ ع ركعت  مستقِثاًل، مل جيلئ أد ءلا عل   حري  لة

 467 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةأما ق    ار  عتاق رقثة ةأطلا
ق   468 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ةي  ق    ار صنم مع ي

؛ كعشرة أ  مق  46٩ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي مق  ح ا ية  حن  ار صنم شفرق، أة أ ي
 47٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   احة   ةي  أاي يعي ِنفا

 472 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   احة  ح ا ية  أاي يُطيِلقفا
 473 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حن  ار صنم ثالمثائة ةست  ينماً،

ر صنم ينم  حقدةم   474 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حلقظ  ح اح    اي
 48٠ ييييييييييييييييييييييي ي.  الٌا أسد ً، حلقظ  حر سع  حن قال    علعي صنم  حينم  حاي قدم  

 481 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةحن  ار صنم   اث   م الً، يللمفا صنمفا
 482 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةحن صادل ينم  حعيد مل جيش يف أصح  حقنح 

ره  483 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  خلاما  ق    ار صنم  حديلر ينعقد  اي
ر ك ري ا من  حعثاد ل  486 يييييييييييييييييييييييييييي  حنن   ح اين    ج ة حعمرة يللماا ابحنياي

 487 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ةل  يف سد ية  ملشع
 488 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةأما هناية  ملشع

 48٩ ييييييييييييييييييييييييييييي  حنظر  ح اين  حن  ات.   ج سعد  حشُّرة   ي.، أة أ سده جبما ق 
 4٩٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حنظر  ح اح   حن ترا  ملشع ة ج ر كثاً 
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ره َسنة؛  4٩1 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح اين  حن ع ي سناي

ره  4٩2 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح اح   حن  ار َ ايالق ك ريةق   عقد  اي
 4٩3 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حنن   ح اح   قتياا  ملساجد 

ق، حلمت.  حصيالة   4٩5 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي قطعاً ق    ار صالة يف منضعق مع ي
 4٩6 يييييييييييييييييييييييييييييييييي ةحن  ار  ملشع قي مساد  ملدينة أة  ملساد   قص 

 5٠٠ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةحن  ار أاي أيا سيي هللا
 5٠1 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح اين  قال  سن كج  حن  ار أاي يلةر قرب  حنييب

ر  ح ي ا  ة ند  ، ة حيفالم  ي. مخسة أحقاظ   5٠2 يييييييييييييييييييييييييييييي  خلاما   اي
 5٠3 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةيف   صل مسائل 

 5٠3 ييييييييييييييييي  ح اح ة  حن  ار  حايسح ة حني ر سثلدق آتر ةمل يتعرين حتقرقة  حلي   عل  ألل.
 5٠6 يييييييييييييييييييييييي ار  حب. ةتقرقت. عل   حققر ء  ياً مل جيلهقال  حرة ين  حن  ار ما  

 5٠7 يييييييييييييييييييييي  حليقظ  ح اين  ق   قال    علعي أاي ُأض ِ ع سثَد ةق، أة أاي ألدي سد ةً 
 51٠ يييييييييييييييييييييي ح اح   ق   قال    علعي لدٌي، أة أاي أُلدي، ةمل ُيس ِ  شيئاً  حليقظ  

 512 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حليقظ  حر سع  ق    ار أاي يفدي مااًل معييناً 
 513 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملناةر  ملع ي يف يده   ةل  حن تلف

ر ً،  علي. أاي يُفديفا  514 ييييييييييييييييي  ح اين  قال يف   م  حن قال  أان ألدي لاه  حشياة  اي
ر سرت  515 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   حيفعثة ةتطييثفا  حليقظ  خلاما   اي

 521 يييييييييييييييييييييييييييييييييي  حقفارل  حعلمية، ةتشتمل عل   حقفارل  حقنية  آلتية 
 522 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  فرل  آل ل  حقرآ ية

 523 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حنثنية ة آلاثر  فرل    ادي 
 524 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  فرل   عالم  ملرتج  ن  يف  حن ،   فقا

 528 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ا فرل   ماكن ة حثلد
 52٩ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  فرل   حقاظ  ح رسية  ملقسرة

 55٠ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  فرل  حيفتش  حن ردة يف  حيفتاف
 554 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  فرل  ملصادر ة ملر جع

 577 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  فرل  ملنضنعال
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي فرل  حقفارل


